
Bijlagen, |ts. l.| Tweede Kaoier. 
Wet u[) het faillissement en de surséance van betaling. 

(18 . 1.) 

VERSLAG DKK COMMISSIE VAN rOMMMHMM. 

(De vroegere stukken zijn gedrukt onder n°. ÏOÜ 
der zitting 1890—1891 en n°. 3 8 der zitting 

1891—1892.) 

I. Opmerkingen 
yeheele ontwerp. 

van alycmeenen aard lelrefeade het 

Bij Koninklijke boodschap van 9 December 1890 werd 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden een 
ontwerp van wet op het faillissement en de surséance van 
betaling, welk ontwerp, nadat in de vergadering vanden 
30sten Januari 1891 eene Commissie tot voorbereiding 
was benoemd (1), den loden en lfiden April daaraan-
volgende in de afdeelingen der Kamer werd onderzocht. 
Dour de sedert opgetreden Regeering werd liet <>nt-
werp, bij brief van den Minister van Justitie, dateerende 
9 September 1891, ingetrokken, doch bij Koninklijke b od-
schap van 22 September 1891 onveranderd weder ingediend 
en in de vergadering van 2 October 1891 opnieuw in banden 
eener Commissie van Voorbereiding gesteld (2), "waarop, 
den 12den en 17den November daaraan volgende, een her-
nieuwd onderzoek in de afdeelingen plaats bad De Commissie 
van Voorbereiding legt in onderstaand Verslag de uitkomsten 
van het onderzoek in de afdeelingen en \an haar eigen 
arbeid aan de Kamer over. Daaronder is telkens, niet kortere 
regels. het antwoord der Regeering ingevoegd , terwijl daar-
naast vermeld worden de resultaten van het mondeling 
overleg tusschen de Commissie en de Regeering, voor 
zoover dit heeft plaats gehad. (*) 

Uet bovengenoemd ontwerp van wet werd in de afdee-
lingen der Kamer algemeen met belangstelling ontvangen. 
Het groote gewicht der zaak werd niet ontveinsd, maar 
juist wegens den onmiskenbaren invloed, dien eene nieuwe 
regeling op onze maatschappelijke toestanden kan uitoef'e-
nen , werd betreurd . dat de Staatscommissie, welke de 
bewerking van het ontwerp op zich had genomen , uitslui-
tend had bestaan uit rechtsgeleerden, Met het oog op het 
groote belang, dat de handel bij eene goede regeling der 
daarin vervatte onderwerpen heeft, ware het wonschelijk ge-
weest, dat in bedeelde commissie ook vertegenwoordigers 
van den handel waren opgenomen. Overigens bracht men 
hulde aan de groote zorg, door de Staatscommissie aan 
hare taak besteed, vooral ook aan de duidelijkheid en 
degelijkheid van de bij het ontwerp gevoegde Memorie van 
Toelichting. 

Het onderzoek van deze voordracht zoude, zoo werd voorts 
opgemerkt, gemakkelijker gemaakt zijn, Wanneer aan de 
Kamer waren medegedeeld de verschilpunten , welke tus-
schen den arbeid der Staatscommissie en dit wetsontwerp 
bestaan. De Commissie van Voorbereiding heeft het van 
gewicht geacht, althans do verschilpunten tusschen de 
beide ontwerpen duidelijk aan te wijzen en legt, als bijlage A 
van haar Verslag. een overzicht in bedoelden zin aan de 
Kamer over. Tevens heeft de Commissie gemeend , in aan-
sluiting met hetgeen daaromtrent door Staatscommissie 

(*) De resultaten van het mondeling overleg, volgen in d e n 
B i j l a g e n achter het antwoord der Regeering, tusschen haakjes. 

(I) Bestaande uit de heeren SMIDT, tevens voorzitter. TRAVAGLINO. 
HEEMSKERK. HARTOGH en BEVERS. 

(i) Bestaande uit de heeren TiiiVAOLiNO, tevens voorzitter, H A K -
Toon, BKVKKS, HUBER en HINTZEN. De heer SMIDT was bij Koninklijk 
besluit van io Augustus 181(1 n°. 3 benoemd tot Minister van J ustitie, 
ter ver anging van den heer RUYS VAN BEEKENBROEK; de heer H E E U S -
KERK had intussehen opgehouden lid der Kamer te zijn. 

en Hegeering is gedaan, zooveel mogelijk de jurispruden» 
tie en literatuur over het onderwerp, zooals die tot op 
do vaststelling van bet Verslag, 22 April 1892, zijn ver-
schenen , in genoemd stuk te moeten opnemen. 

Nog werd door oenigo leden aangevoerd, dat, indien 
daartegen bij de Regeering geen bezwaar bestaat, zij prijs 
zenden stellen op overlegging van het advies van den 
Raad van State aangaande deze wetsvoordracht en van het 
antwoord, door de Regeering op dat advies gegeven. Waar 
het een onderwerp betreft, aan de eigenlijk gezegde staat-
kunde vreemd, konden, meende men, tegen eene derge-
lijke overlegging geene overwegende redenen worden aau-
gevoerd (1). 

Terwijl men voorts erkende , dat behoefte aan herziening 
der wetgeving op het faillissement en de surséance van beta-
ling niet te loochenen valt, werd evenwel de meeniug uitge-
sproken, dat, zal die herziening op deugdelijke wijze kunnen 
geschieden , de betere regeling vau andere onderwerpen 
vooraf had behooren te giian. Als onderwerpen van mate-
rieel recht, d'e hier daarvoor in aanmerking komen, 
werden genoemd da rechten der gehuwde vrouw in betrek-
king tot haar eigen ^oed , maar bovenal de vennootschappen , 
op eene beter' regeling van welke materie reeds zoo vaak 
werd aai gedrongen. Buitendien had, naar velen meenden, 
lit ontwerp behooren te zijn voorafgegaan door eene her-
ziening van de bepalingen op of wel door afschaffing van 
den lijfsdwang. 

Om bovenstaande reienen meenden sommigen de tijdig-
heid der indiening van iiet wetsontwerp in twijfel te moeten 
trekken. Wel is waar heeft de bestaande wetgeving op het 
faillissement til van vragen doen ontstaan , doch deze zijn 
door eene langdurige praktijk en jurisprudentie beantwoord 
en beslist, zoodat ooi: uit dien hoofde er geene overwegende 
redenen bestaan, om dir onderwerp voorop te schuiven. 
Daarenboven kan toch niemand ernstig meenen , dat eene 
nieuwe regeling van het onderwerp uit den aard der zaak 
niet tot nieuwe geschilpunten aanleiding zal geven. 

Indien ettelijke onderwerpen van materieel recht 
voor ceue herziening of nieuwe regeling in aanmer-
king komen, zal er altijd verschil van gevoelen zijn 
omtrent de voorkeur, die aan het eene onderwerp 
boven een ander moet gegeven worden. Wellicht had 
de tegenwoordige Minister van Justitie niet in de 
eerste plaats het faillissement en de surséance van 
betaling aangevat. Maar hij vond het ingediende out-
werp, waaraan reeds in de Kamer een belangrijke 
arbeid was gewijd. Geplaatst voor de vraag, of die 
arbeid nutteloos zou zijn besteed , heeft hij haar niet 
toestemmend kunnen beantwoorden. Welke andere 
keuze ook werd gedaan , altijd blijven er bedenkin-
gen tegen de prioriteit van het gekozene. De meest 
practisebe weg schijnt, oin er naar te streven, datgene 
tot afdoening te brengen, wat het meest is voorbereid , 
tenzij er overwegende beswaren mochten bestaan 
tegen eene nieuwe regeling, indien niet een ander 
onderwerp voorafging. Dit laatste nu is in deze niet 
het geval. Hoe nuttig of noodig ook moge zijn eene 
herziening van de bepalingen betrekkelijk de rechten 
der gehuwde vrouw, de vennootschappen of den lijfs— 
dwang, het verband is niet van dien aard, dat, af-
gescheiden daarvan, eene nieuwe regeling van het 
faillissement en de surséance van betaling niet met 
goed gevolg zou kunnen worden ondernomen. De invloed 
van het faillissement op de tenuitvoerlegging vanden 
lijfsdwang is in het ontwerp behoorlijk voorzien. 

Dat de vele vragen , onder de bestaande wetgeving 
op het faillissement gerezen , thans »door eene lang-
durige praktijk en jurisprudentie beantwoord en be-
slist " zouden zijn , wordt vooralsnog door de ervaring 
niet bevestigd. Maar bovendien: niet alleen tot het 
oplossen , zouveel mogelijk , van die vragen , maar ook 
tot het scheppen van nieuw recht op tal van punten, 
waar de behoefte daaraan zich deed gevoelen, strekt 
de voorgestelde nieuwe regeling vau het onderwerp. 
Dat deze tot nieuwe geschilpunten aanleiding zal 

(t) Aan ilit verlangen is door de Regeering. op verzoek der Cora— 
missie \an Voorhoroidhig . voldaan. De beide stukken . met de daarbij 
bebooreude vier nota's, worden als bijlage B achter dit Verslag guvoegd. 
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geven, kan goreedelijk wunlen toegestemd. Dit is 
echter hier niet speciaal, maar voor elk onderwerp 
toepasselijk. Mag die bedenkingdoe wal gelden, W I K 
he t , gelijk hier , eene langelegonhcïd betreft, waar-
omtrent twijfel, of eene luvziciiing OOOdig kan geacht 
worden, schier ondenkbaar is? De sedert jaren her-
haulde aandrang, zoowel in den boezem iiff Verte-
woordiging, als door kaniers van koophandel en fabiio-
ken , om van anderen niet te gewagen, uitgeoefend, 
om tot eene nieuwe wettelijke regeling van het kil» 
lisseinent te geraken , bewijst, dat daaraan allerwege 
behoefte gevoeld wordt , die er toe moge leiden, (lat 
door gemeen overleg daaraan op bevredigende wijze 
worde voldaan. 

II. / * eene afzonderlijke wel op faillissement en surseance 
tan betaling raadzaam, dan wel de opneming der desbetreffende, 
bepalingen in een of meer onzer wetboeken meer geweuscht !* 
(Memorie van Toelichting, bladz. 4.) 

Hieromtrent bestond in de afleelingen verschil van ge-
voelen. Er waren leden , die er op wezen , hoe tegen de 
opneming van het faillietenieehf in 'ene afzonderlijke wet 
wel is Wiiar geen grondwettig bezwaar bestaat, maar dat 
het toch bij de wijziging van art. 146 (thans art. 150) der 
Grondwet niet in de bedoeling gelegen heeft met het 
stelsel van codificatie te breken, of anders dan bij ge-
bleken noodzakelijkheid daarvan af te wijkeu. Zij zouden 
derhalve aan opneming in een bestaand wetboek (ie voor-
keur geven. Als zoodanig zoude in aanmerking komen , 
nu het faillissement ook tot niet-kooplie len wordt uitge-
breid , hetzij liet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
waar hot ontwerp iieii in te trekken titel »Van den staat 
van kennelijk onvermogen' ' zou behooren te vervangen, 
hetzij het Burgerlijk Wetboek, indien iie meeninggedeeld 
word t , dat het faillietenrecht te veel bepalingen van mate-
rieelrechtelijken aard bevat , dan dat het zou kunnen 
worden opgeuomen in eea wetboek, aan het (ormeele 
procesrecht gewijd. 

Een ander gevoelen was dat van hen , d ie , op de 
gronden in de Memorie van Toelichting uiteengezet, tegen 
opneming in eene afzonderlijke wet geeu overwegend be-
zwaar zagen. De aandacht werd er evenwel op gevestigd, 
d a t , mocht het ontweip iu dien vorm tot wet verheven 
worden , er in vele gevallen twijfel zal ontstaan , of het 
voor zaken van koophandel geldend materieel en proces-
sueel recht van toepassing zal zijn. Eene bepaling als die 
vau art. 1, eerste lid , van het Wetboek van Koophandel, 
luidende: » Het Burgerlijk Wetboek i s , voor zooverre 
daarvan bij dit Wetboek niet bijzorder is afgeweken , ook 
op zaken van koophandel toepasselijk' ' , behoorde mutatis 
mutandis alsnog aan het ontwerp te worden toegevoegd. 
Er waren echter ook leiien , die meenden, dat alléén in 
geval van het faillissement eens koopmans de regelen voor 
procedure en bewijs, in zake van koophandel toepasselijk, 
moesten gelden. 

Zooals de regeling in dit ontwerp wordt voorgedra-
gen, is in geen der bestaande wetboeken daarvoor 
eene eigenaardige plaats aan te wijzen. In deze om-
standigheden is eene afzondeiijke wet te verkiezen en 
bestaat er juist aanleiding, gebruik te maken van de 
in art . 150 der Grondwet verleende bevoegdheid , om 
van het stelsel vau coditicatie at te wijken. 

Dat er twijfel zou ontstaan , of het voor zaken van 
koophandel geldend materieel en processueel recht 
wel van toepassing zal zijn en daarom eene bepal ing, 
als die van art. 1 , eerste lid Wetboek van Koophandel , 
aan bet ontwerp zou dienen ie worden toegevoegd, 
schijnt niet juist. In de toepasselijkheid van de bijzon-
dere bepalingen voor handelszaken wordt niet i!e minste 
wijziging gebracht door bet feil,, dat de schuldenaar 
in staat van faillissement verkeert. Van die toepas-
selnkheid kan alleen sprake zijn bij verificatie-geschillen 
en hij procedures , waarin do boedel mocht worden ge-
wikkel l, en oe oplossing zal dan gevonden worden 
in de artt. '.i—b Wetboek van Koophandel, diesteed* 
beslissen, of eene zaak van koophandel aanwezig is. 
Nimmer is dan ook in eenige special.! wet gebleken van 
de behoefte aan een: bepaling, als nu iu de ze schijnt 
te zijn verlang!. 

Do meening , dat alléén bij faillissement eens koop-
maua de regelen voor procedure en bewijs, in zake 
koophandel , moeten gelden , wordt niet gedeeld. Die 
regelen zullen, ouk iu geval van faillissement van 
eau niet-koopnian , biijven gelden, wanneer er geschil 
is bijv. over eene wisselrechtelijke vordering Omge-
^ekeerd zullen ze , zelfs bij faillissement van een 
koopman, niet toepasselijk zijn, waar het geschil 
loopt over een onderwerp van zuiver burgerrechtelijke!!, 
niet conv.oercieelen aard. 

III. Wat is verkieslijk: eene systematische indeeling, 
waarbij materieel en formeel recht uit elkander worden ge-
houden , dan wl eene meer praclische, in het ontwerp 
aangenomen , waarbij de gang van het faillissemenls-proces 
in :ijm'. verschillenut! stadiën wordt gevolgd? (Memorie van 
Toelichting, bladz. 4/5.) 

Mocht ook al uit een wetenschappelijk oogpunt de eerst-
genoemde indeeling meer aanbeveling verdienen, aan d i e , 
in bet ontwerp aangenomen, meende men algemeen uit 
een praktisch oogpunt de voorkeur te moeten geven. 

IV. Onvolledigheid van het ontwerp. Tal van formeele 
bepalingen, welke thans in het ontwerp worden gemis t , 
zulk-n daarin alsnog behooren te worden opgenomen. Zoo 
behoort het renvooi proces geregel! te worden en o. a. uit-
gemaakt., of de crediteur-vreemdeling cautie moet stellen; 
of er verstek gaa t , wanneer de eiscber niet verschijnt; of een 
geverifieerde, of niet-geverifieerde, crediteur mag interve-
nieeren; of de curator ook in het geding moet opgeroepen 
worden, wanneer hij de vordering niet betwist heeft; of 
de verwijzing competentie vestigt., en hoe de procureur-
stelling moet plaats hebben (1). 

Wat de hier genoemde punten betreft mag worden 
opgemerkt , dat het ontwerp geene aanleiding geeft 
tot de meening, dat de curator iu het geding zou 
moeten worden opgeroepen , wanneer hij de vordering 
niet heeft betwist; immers art. 834 Wetboek van 
Koophandel is in het ontwerp niet overgenomen. Voorts 
blijkt uit art. 122 voldoende, dat de verwijzing com-
petentie vest igt , daar het anders geen zin zoude hebben 
de partijen te venvijzen naar eene terechtzitting van 
de rechtbank, waartoe de rechter-commissaris be-
hoort (2). 

De cautiestelliug van den crediteur-vreemdeling 
blijft onderworpen aan hetgeen daaromtrent i n h e t a l -
gemeeu is of wordt bepaald; voor eene afwijking 
bestaat ir. dit bijzonder geval geen reden. 

Deze punten beboeven dus geene wettelijke voor-
zieniug. 

Wat het verder ter sprake gebrachte aangaa t , ter 
regeling daarvan is art. 122 aan te vullen niet de 
volgende bepalingen: 

»De procureurs , die voor partijen optreden, ver-
klaren dit bij de oproeping der zaak ter terechtzitting. 

»De zaak wordt summier behandeld. 
> Verschijnt de schuldeischer, die de verificatie vraagt , 

o;-. de bepaalde terechtzitting niet , dan wordt bij 
geacht zijne aanvrage te hebben ingetrokken; ver-
schijnt h i j . die de betwisting doet , n ie t , clan wordt 
bij geacht de betwisting te laten varen. 

»Schuld'.;isclu'rs , die ter verificatie geene betwisting 
helmen gedaan , kunnen iu het geding zich niet voegen 
noch tusschen komen". 

Tot toelichting moge strekken , dat er geene aan-
leiding bestaat voor ue verificatie-gedingen bijzondere 
bepalingen vast te stellen, dan alleen voor zooverre 
de aanhangigmaking door verwijzing iu plaats van 
door dagvaarding of de aard van het geschil nood-
zakelijk medebrengt. 

(I) Vgl. mr. E . J . A S S K U . WlJJCMilmJ lMff r if. I I I , bladz. 2 2 ; H O L -
T I U S . bladz. 305 ; L E V Y . vervol;* L E O N , Érihtsnrank mm., ad a r t 825 
Wetboek van Koophandel, n°. 1. bladz. 5C9 ; vonnis Rechtbank Amsterdam , 
ü Maart, 18UI ; Ma-ia:ijii van Uaiuklseer.ltt 18'Jl , bla Iz. 213; mr. P . J . 
O . V A N T R I C H T . Thciis 1887, bladz. 07 e. v. 

(2) Volgens het geldend recht (art. 825 Wetboek van Koophandel) ; 
ook aldus L U - M A N , bladz. 322 en mr. C. D. A S S E R c. s.ad articulum. 
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De bepaling van het eerste lid hangt samen met 
het aanhangig maken door verwijzing. 

Het derde lid sluit verstek u i t , door aan de niet-
verschijning alleszins rationeelo gevolgen te verbinden. 
Verschijnt de schuldeiscber, die do verificatie vraagt , 
niet, dan zal de tegenpartij ontslag van de instantie 
kunnen vragen m«t veroordeeling van partij in de 
kosten of eenvoudig de zaak doen royeeren. Verschijnt 
de betwistör n ie t , de schuldeischer, die de verificatie 
vraagt , kan de erkenning der vordering door den 
rechter doen uitspreken , met veroordeeling der tegen-
partij in de kosten. 

Van de schuldeischers mag worden gevergd, dat 
zij hunne bezwaren en grieven tegen de verificatie 
eener vordering te berde brengen in de verificatie-
vergadering, die juist wordt gehouden om hun daartoe 
de gelegenheid te geven. 

Vandaar de bepaling van het laatste lid. 

Voorts ontbrak in de meeste gevallen de aanwijzing , waar 
de belanghebbende zelf in persoon kan optreden en waar 
hij ziJDe belangen moet doen waarnemen door een procu-
reur. Scheen het duidelijk , dat op de verificatie-vergadering 
ieder crediteur persoonlijk of bij eenvoudig gemachtigde 
zonder bijstand van een procureur kon verschijnen , nietdui-
delijk was het, of bij verwijzing naar de rechtbank (art. 122) 
van geschillen , ter verificatievergadering niet beëindigd, elk 
der partijen zich van een procureur moest voorzien ; te meer , 
omdat uit art. 163 scheen op te maken, dat bij de beslis-
sing over de homologatie van het akkoord ieder crediteur 
in persoon bij de rechtbank kon optreden; — zoo spreekt 
art. 4 van eene »indiening" ter griffie van het verzoek 
tot failllietverklaring door den schuldenaar, in tegenover-
stelling van art. 765 , eerste lid Wetboek van Koophandel, 
dat voorschrijft, dat de schuldenaar ter griffie » aangifte " 
doet. Scheen de ui tdrukking » indiening" te wijzen op 
een schriftelijk verzoekschrift, met bijstand van een pro-
cureur opgemaakt, volgens de Memorie van Toelichting 
bedoelde de Regeering daarmede een persoonlijk mondeling 
verzoek, door den schuldenaar ter griffie gedaan. Geheel 
anders wederom luidt art. 207 , dat voor het verzoek om 
surséance een verzoekschrift vordert en daarbij den bi j -
stand van een procureur gebiedend voorschrijft. 

De klacht , dat in de meeste getallen zou ontbreken 
de aanwijzing, of de belanghebbende in persoon kan 
optreden, dan wel den bijstand van een procureur 
noodig heeft, is ietwat overdreven. Van de bedoelde 
artikelen beslissen de artt. 118 en 152 de zaak uit-
drukkelijk . evenzoo art. 186 door de verwijzing naar 
art. 152. Ook art. 207 laat gi-ene ruimte tot twijfel 
over. Blijft dus alléén over art. 4. De uitdrukking : 
indiening zou > wijzen op een schriftelijk verzoekschrift, 
met bijstand van een procureur opgemaakt". Het ar-
tikel spreekt echter ook van indiening eener » aaa-
i/ifle" naast indiening van een » verzoek"', t i i tumlioii 
is er geen beswaar, de tegenstelling duidelijk te maken 
door den aanhef van het artikel te lezen : » De aan-
gifte tot faillietverklaring wordt gedaan en het verzoek 
daartoe ingediend ter griffie" enz. 

(In de door de Commissie van Voorbereiding met den 
Minister gehouden conferentie, werd naar aanleiding van 
nader door de Commissie gemaakte opmerkingen , door den 
Minister toegezegd de opneming in het ontwerp van een 
artikel, bepalende, in welke gevallen de bijstand van een 
proeureur zal noodig zijn. Dat artikel zou dan de plaats 
innemen van liet vervallen art. 5 en luiden: 

»l)e verzoekschriften . bedoeld in hot vorige artikel en 
in de artikelen 8, 8 , 67 , 155, 166 en 198 worden inge-
dien l door een procureur." 

De Minister merkte hierbij op , dat de artt. 10 en 156 
hier niet vermeld behoeven t e worden, daar de behandeling 
van liet beroep in cassatie reeds geregeld is bij art. 429 colI. i 
art. 406 van bet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Mocht do commissie fan tchuldeiscben den bijstand 
van een procureur noodig hebben, dan meeude de Minister, 
dat de kosten , daaruit ontstaan , tot de kosten van het 
faillissement gebracht kunnen worden.] 

Vruchteloos zocht men ook naar de processueele regelen, 
die zullen gelden bij het hooger beroep van de beschikkingen 

vmi den rechter-commissaris (art. 67); op welke wijze de 
commissie uit de schuldeischers de beslissing van den 
rechter-coinmissaris moet inroepen (art. 79); hoede behan-
deling van de homologatie van het akkoord (art. 150), van 
liet verzet tegen de uitdeelingslijst (art. 184) en van nog 
verscheideue andere voorgeschreven handelingen moet 
geschieden. 

Dringend noodig scheen het , genoemde onderwerpen bij dit 
ontwerp te regelen; immers werd door velen de vrees uitge-
sproken, dat , wanneer hier alles werd overgelaten aan de 
praktijk en de gewoonte van iedere rechtbank afzonderlijk , 
dan lang niet altijd de eenvoudigste eu goedkoopste weg 
zou !e wordeD aangewezen en daardoor voor een goed deel de 
vruchten zouden teloor g a a n , die meu met de tegenwoor-
digo herziening bedoelde, namelijk eene eenvoudige en 
goedkoope behandeling der faillissementsproeedure te be-
vorderen. Ook om eene meer uniforme behandeling der 
faillissementen in de hand te werken schenen meerdere 
voorschriften hier wenschelijk. 

Het hooger beroep van de beschikkingen van den 
rechter-commissaris (art. 67) moet uit den aard der 
zaak geschieden bij request , wat ook onder het geldend 
recht in de praktijk eenstemmig wordt aangenomen, 
liene uitdrukkelijke bepaling mag geheel overbodig 
heeten. Onnoodig schijnt het ook, nader aan te geven 
op welke wijze de commissie uit de schuldeischers in 
geval van art. 79 de beslissing van den rechter-com-
missaris moet inroepen. 

Evenals de wet het verkeer tusschen curator en 
rechter-commissaris aan geen vormen bindt , de rech-
ter-commissaris dus zoowel op eene mondelinge als 
schriftelijke voordracht eene hetzij mondelinge, hetzij 
schriftelijke beschikking kan geven, verdient het aan-
boveling, ook het verkeer tusschen rechter-commissaris 
en commissie uit de schuldeischers, wat den vorm 
betreft, vrij te laten. 

Hoe de behandeling van de homologatie moet g e -
Bchieden wordt duidelijk, nauwkeurig en uitvoerig 
aangegeven in de artt . 150—153 van het ontwerp; 
cvenzoo, hoe het verzet tegen de uitdeelingslijst g e -
schiedt in de artt . 185 en 186, in verband met de 
aldaar aangehaalde bepalingen. Welke » verscheidene 
andere voorgeschreven handelingen" verder worden 
bedoeld, is niet na te g a a n , daar ze niet vermeld 
worden. 

Door één lid werd bij het afdeelingsonderzoek eene Nota 
overgelegd , die achter dit Verslag gevoegd is. 

Volkomen deelende de hu lde , door den heer LEVY , 
die de Nota indiende , daarin gebracht aan het juridisch 
gehalte van het ontwerp der Staatscommissie , betuigt 
de Regeering ook gaa rne , dat de Nota zelve van den 
geleerden steller, zoowel wegens vorm als inhoud, 
belangwekkend is. Niet alleen echter met belangstel-
l;ng is daarvan kennis genomen , maar ook met ge-
noegen , omdat daarin op menig punt ui tdrukking 
heeft gevonden , wat instemming erlangt. Te grooter 
was de voldoening , naarmate eene ernstige overweging 
het geloof niet onderdrukte, dat in den grond der 
zaak het verschil van beschouwing minder groot is , 
dan het oppervlakkig scheen , en de hoop niet u i t -
sloot, dat eene toenadering van denkwijze, in de 
toepassing, alleszins mogelijk en waarschijnlijk bleef. 

De Nota ontzegt aan het ontwerp geenszins , i n -
tegendeel zij kent daaraan toe : » eenheid van bouw 
en vastheid van gedachte" . Waar z i j , om in hare 
terminologie te. blijven spreken , in hoofdzaak tweeërlei 
gezichtspunt aanneemt, waaruit eene faillissemeuts-
regeling kan worden aangevat , een civielrechtelijk en 
een publiekrechtelijk, keurt zij het goed, dat niet 
zuiver één van beide worde gevolgd. Integendeel al 
weder: «elementen , aan beide die gedachtenreeksen 
ontleend, vindt men al lerwege". Is echter de verhou-
ding , waarin die elementen tot elkander staan , be-
hoorlijk in het ontwerp in acht genomen? 

Dat geen vau beide gemist wordt , wordt niet out-
kenu. Het ontwerp — aldus wordt gezegd — heeft 
een » nagenoeg uitsluitend " civielrechtelijk karakter. 
Dan toch nagenoeg. Lil de voorbeelden , in de Nota 
zelve (op hare derde bladzijde, derde alinea) aangehaald , 
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blijkt, dut bot woord » nagenoeg" niet zonder be- j 
teekenis II, — te minder, omdat vau bet bij do samen-
stelling van bet ontwerp ingenomen standpunt: »van j 
capitis diminutio, van burgerlijken dood of van onbe- I 
voegdheid van den schuldenaar tot handelen kan geen j 
sprake zijn", uitdrukkelijk verklaard wordt, dat dit 
van de zijde des stellers der Nota » tegenspraak niet 
te wachten" heeft. Neemt men in aanmerking, Jat de 
op de derde bladzijde der Nota aangehaalde voorbeelden 
met andere te vermeerderen zijn en dat het faillisse-
ment met betrekking lot den persoon , dien bet betreft, 
ook in andere wetten zijne gevolgen heeft, — dan 
ligt de vraag voor de hand , of het verschil vermoe-
delijk niet zoozeer een verschil van beginsel is , dan 
wel van een meer of minder in de praktische toepas-
sing, in het ontwerp belichaamd? 

Mocht deze opvatting ook al minder juist zijn , of 
het verschil toch nog van belang geacht worden , dan 
wordt het volgende aan eene welwillende overweging 
aanbevolen. 

Voor zooveel dan eene hoofdgrief tegen het ontwerp 
wordt aangevoerd , schijnt zij daarin te bestaan, dat 
de in het ontwerp aangenomen faillissementsregeling 
te veel civielrechtelijk, te weinig publiekrechtelijk is , of, 
zooals het op de tweede bladzijde der Nota (bovenaan) 
eenvoudiger wordt uitgedrukt, dat het ontwerp te veel 
mist een afschrikkend karakter. Die bedenking, aldus 
geformuleerd eu (bij wijze van recapitulatie en onder aan-
haling van het systematis ardor, veritatis sepulchrum) 
later (op de vierde bladzijde) zelfs uitgebreid tot die van 
» de uitsluitend logische hanteering van één grond-
beginsel", is toch inderdaad niet van overdrijving vrij 
te pleiten. Wordt in het ontwerp immers dan niet 
eene gepaste gestrengheid betracht? Het is opmerke-
lijk, dat de indruk zoo verschillend kan zijn. In de 
afdeelingen (Verslag § 1 van titel I) werd het te ge-
streng geacht en het ontwerp door sommigen beschouwd 
f al te schroomvallig en eenzijdig de belangen der 
crediteuren" in het oog te houden. Elders werd aan 
het ontwerp zelfs een draconisch karakter verweten. 
» Het ontwerp ", schreef mr. L. S. BOAS , in Themis 
1891, bladz. 586, »is geschreven, alsof elk gefailleerde 
een misdadiger is, die opzettelijk zijne creliteuren be-
nadeelt en alsof alle schuldeischers tegen hunne dehi-
teuren beschermd moeten worden op een exceptioneele 
wijze ". Stelt men , zoowel bij dergelijke beoordeelingen 
als bij de opvatting der Nota, zich niet op een een-
zijdig standpunt? Het schijut ontwijfelbaar. In het oog 
houdende, dat de wet eene algemeene regeling, die 
voor allen geldt, moet bevatten, mag worden aan-
genomen, dat het ontwerp tusschen de daaraan ten 
laste gelegde uitersten het juiste stelsel heeft aange-
nomen en gevolgd. Het beschouwt het faillissement 
als eene gerechtelijke inbeslagneming van den boedel en 
blijft aan dit uitgangspunt zoo gelrouw mogelijk. Deze 
opmerking van den heer LEVY (de derde bladzijde der 
Nota onderaan) is volkomen juist. Het ontwerp neemt 
aan en , naar gemeend wordt, te recht, dat het fail-
lissement een beslag, eene generale vermogeusexecutie 
uitmaakt en als zoodanig wettelijk moet worden ge-
regeld. Niet echter , omdat werd voorbijgezien , dat 
een faillietenwet ook kau worden dienstbaar ge-
maakt en vaak dienstbaar gemaakt is aan het stre-
ven, om door tal van voor den persoon des gefail-
leerden lastige , onaangename en zelfs grievende be-
palingen, zoogenaamd moraliseereud, in elk geval 
afschrikwekkend op te treJen. Maar omdat het faillisse-
ment, als generale vermogensexecutie, mits goed 
geregeld , in zich zelf een niet te versmaden opvoedend 
en, voor zooveel noodig, ook een voldoend afschrik-
kend element bezit. Eene verstandige wetgevings-
politiek vordert, dat tegen den gefailleerde niet 
strenger worde opgetreden , dan de richtige doorvoering 
van het beslag en van de vermogensexecutie nood-
zakelijk maakt. Door de ervaring, ook in andere 
landen opgedaan , wordt de juistheid van die stelling 
gestaafd. Nergens hebben zoogenaamde strenge fa.il—  
lietenwetten , het aantasten van de eer des gefHÜleer-
den, het treffen en tentoonstellen van zijn persoon , 
tot gewenschte uitkomsten geleid; wel daarentegen 
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tot het ontduiken van de wet, het insolvent worden 
buiten de wet om. Het is niet moeilijk om (zooals 
de Nota op bladz. 80 het oogmerk van de Engelsche 
wet omschrijft) »het faillissement zoo weinig aantrek-
kelijk te maken , dat het aantal personen, dit middel 
te baat nemend , tot het geringste cijfer wordt herleid"; 
maar de wetgever, die dit doel nastreeft, schijnt wei 
eene zeer kortzichtige politiek te volgen ; ja , de meest 
bekrompens, die in deze materie zich laat denken. 
Niet daarop komt het aan , dat weinigen failliet ver-
klaard worden, dat dus weinigen van de wet gebruik 
maken , maar dat weinigen in den toestand geraken , 
die eene algemeene vermogeusexecutie (het faillissement) 
noodig maakt en dat op diegenen, die helaas! indien 
toestand geraken , de wet worde toegepast. Gestrenge 
wetten hebben wel het eerste, nooit het tweede be-
reikt; zij deden steeds de insoiventies , de akkoorden, 
de afdoeningen en knoeierijen , buiten de wet om. 
toenemen. Engeland en Frankrijk leveren daarvan de 
bewijzen. 

In Engeland had men vóór 1861 eene faillis3ements-
regeling, waarbij het publiekrechtelijk beginsel ten 
troon zat. De ongunstige ervaring, daarmede opge-
daan, leidde tot de wetten van 1861 en 1869, die, 
tot een ander uiterste overslaande, de geheele liquidatie 
in handen van de schuldeischers stelden, nagenoeg 
zonder officieele controle over de bereddering van den 
boedel. Toen ook dit stelsel niet houdbaar bleek, 
keerde men met de door den steller der Nota geprezen 
wet van 1883 terug tot bet zoogenaamde officialisme. 
De publiekrechtelijke zijde van het faillissement werd 
weer meer op den voorgrond geschoven , gepaard met 
tentoonstelling van den schuldenaar voor het gerecht 
en andere bepalingen om » het faillissement weinig 
aantrekkelijk te maken". De gevolgen bleven niet uit. 
Het doel, vermindering der faillissementen , werd voor 
het uiterlijke bereikt. maar daarmede ging hand aan 
hand eene belangrijke toeneming der buitengerechte-
lijke boedelreddingen , zóó zelfs , dat de wetgever zich 
genoodzaakt zag in 1887 wettelijke bepalingen om-
trent de buitengerechtelijke akkoorden in het leven 
te roepen. (Deeds of arrangement Act, 50/51 Vict., 
C. 57) 

In Frankrijk werd dezelfde ervaring opgedaan. Het 
publiekrechtelijk karakter van de faillietenwet van 1838 
had langzamerhand een toestand iu het leven ge-
roepen (1), die den wetgever deed besluiten, in 1889 
de uitsluitend civielrechtelijke »liquidation judiciaire" 
als lokaas voor de insolvente schuldenaren in te voe-
ren: de wet van 1838 bleek te weinig aantrekkelijk-
heid te bezitten. De uitgesproken bedoeling van den 
wetgever vau 1889 was, in de >liquidation judiciaire" 
eene zoo aantrekkelijke instelling te scheppen, dat 
daardoor de insolvente schuldenaren, die zich verre 
hielden van de wet van 1838, bewogen zouden wor-
den, zich vrijwillig aan de liquidatie te onderwerpen. 

Wat de bijzondere punten betreft. waarop de heer 
I.BVY de aandacht vestigt, daarop zal bij de onder-
werpen welke ze betretien , worden teruggekomen. 

TJTEL I. 
Van faillissement. 

§ 1. Algemeen stelsel van het ontwerp ook in vergelijking 
met buitenlundsche wetgevingen. 

Het beginsel, waarvan het ontwerp uitgaat, — dat het 

(1) ,. Que disait cette loi (de 1838)? Elle prescrivait hien :m 
debiteur de se déclarer en faillite par Ie dépót de son bilan duns 
les trois jours de la cessation de paiements ; mais si une disposition 
It'-frale a été incxéeutée, c'est hien c-elle-la , car nous ne voyuns que 
tres raremcnt Ie debiteur se déclarer spontanément en faillite; il 
se laisse poursuivri' par ses créanciers et il resul te des faits cer-
tains que je viens de vous rappeler cette conséquence lamentablc , 
que je signule ft M. Ie Garde des Sceawx, que la loi de I838n'est 
plus exörutéc . que cette loi si importante reste en échee devant tims 
les tribunaux On ne déclare plus la faillite. par conséquent. 1'actif 
se dilapide . se disperse d mie facon illójrale et injuste et 1'on u'ar-
rive plus ft Ie reconstitucr.' Aldus de rapporteur over de wet, de 
lieer A. LAROZK . in de zittinfj van de Kamer van nfgevaardijjdeu 
van IC October 1R88. 
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faillissement e^n gerechtelijk beslag is op het geheelover-
raogeu des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke 
8chnl<leisclicrs — vond algemeen goedkeuring. Sommigen 
koiiden lioh echter niet. vereenigen met de wijze , waarop dat 
beginsel is uitgewerkt, vooral voor zooverreeene verscherping 
der nu bestaande bepalingen wordt voorgedragen , waarbij 
al te uitsluitend het oog schijnt gevestigd op de belan-
f;on der sclmldeiscbers. Zoo zul bijv. na afloop der veref-
fening ook de onschuldige en eerlijke debitmr steeds door 
ieder zijner oude schuldei3chors opnieuw en zelfs onmid-
dellijk weder kunnen aangesproken worden , terwijl dit 
nu slechts kan geschieden door middel van eene herope-
ning van het faillissement ten behoeve van de gezamen-
lijke schuldeischers. Dit nu verdient geen aanbeveling. Waar 
bet ontwerp al te schroomvallig en eenzijdig de belangen der 
crediteuren schijnt in het oog te houden , vond dit ook 
daarom minder instemming, omdat dikwerf voor zoodanige 
bijzondere zorg voor de crediteuren weinig reden bestaat, 
daar bij weinig solide debiteurs de verkoopers vaak door 
hoogeren prijs of miudere hoedanigheid van het geleverde 
zich eene assurantiepremie tegen eventueele nonbetaling 
plegen te verschaffen. Men vergelijke voorts het aange-
teekende bij § 3 , 4°. 

Üok hier werd gewezen op het verband met de bepa-
lingen betreffende den lijfsdwang. Immers, mocht het 
stelsel van het ontwerp ingang vinden, dan zal na het 
eindigen van het faillissement een der crediteuren dadelijk 
het midtlel van lijfsdwang weder kunnen aanwenden. De 
opmerking werd gemaakt, dat, wanneer deze laatste werd 
afgeschaft, het lichtvaardig verleeneu van krediet en daar-
mede ook het aantal faillissementen zou verminderen. 

Tegen het bovenstaande werd aangevoerd, datdeopvat-
ting, als zou afschaffing van den lijfsdwang liet verleeneu 
van krediet beperken, onjuist voorkwam. Indien vaak 
al te gemakkelijk krediet wordt gegeven ligt zulks, naar 
men van deze zijde opmerkte , aan de zeer scherpe concur-
reutie , maar geschiedt het geenszins met het oog op de 
omstandigheid , dat de schuldeischer desnoods tot lijfsdwang 
zijne toevlucht kan nemen. 

Sommige leden waren integendeel van oordeel, dat het 
ontwerp de belangen der crediteuren nog te weinig waar-
borgt en het daaromtrent strengere bepalingeu behoort te 
bevatten. Zelfs waren er, die den wensch uitspraken , dat 
tegen den debiteur, die klaarblijkelijk aan zijne verplich-
tingen tot betaling niet kan voldoen en die nalaat aan-
gifte tot faillietverklaring in te dienen, straf zou wor-
den bepaald. Hiertegen werd echter aangevoerd, dat eene 
dergelijke bepaling zou uitgaan van de veronderstelling , 
dat ieder aan het eind van het jaar eene behoorlijke hr.-
lans opmaakt, hetgeen vooral bij particulieren, bij niet-
bloeiende handelszaken en bij kleine bedrijven geenszins 
het geval is. 

Nog andere bezwaren, waaromtrent hierna meer in 
bijzouderheden wordt getreden , werden tegen het stelsel 
van bet ontwerp aangevoerd. Men erkende, dat, in ver-
gelijking met de bestaande wetgeving, veel verbeterd ia 
en dat het ontwerp eenigermate tegemoet komt aan onder-
scheidene grieven , die tegen eerstgenoemde worden aan-
gevoerd, als daar zijn hooge kosten , lange duur, gemis 
van invloed der crediteuren op de bereddering drs boe-
dels, te gemakkelijk tot stand komen van bet akkoord. 
De vraag is echter , of door het ontwerp in voldo"tule mate 
die grieven worden weggenomen en men buiten)and-
sche op dit stuk bestaande wetgevingen niet meer had 
kunnen benuttsn , dan is geschied. Bijzonder werd de aan-
dacht gevestigd op de Fransche wet van 4/5 Maart 1889: 
Loi portant modificatiou d la léyislation des faillites (1), 
die een stelsel invoert ten einde le. faillissementen te voor-
komen ; 2°. de ongelukkige kooplieden voor faillissement 
te behoeden; 3°. in de hand te werken, dat zoodanige 
koopman zijne middelen niet geheel uitputte, maar tijdiij 
— en hier komt bet op aan — aan zijne crediteuren geve, 
wat hem rest. Dit laatste strekt om te verhoeden, dat, 
zooals vaak geschiedt, iemand, die het vooruitzicht heeft 
failliet te gaan , met de aanvrage daartoe zoolang wacht, 
tot hij niets meer bezit. 

(1) Journal Official du 5 Mara 1889. De wet i s , met de voor-
naam9te gewisselde stukken , ook te vinden in DALLOZ , llecueil pério-
dique de jurisprudence el Ugislation , 1889, 4me partie, p. 9. 

Het hoofdbeginsel vindt men in art. 1: Tout commer-
cant, qui cesse ses puyements, peut ootenir , en se confor-
ïnant aux dispnsitions suivantes, le benefice de la liquida-
tion judicinire, telle qu'ello est réglée par la présente loi. 
J)e loop der zaak is dan als volgt: 

a. (ie koopman moet zelf de gerechtelijke vereffening 
van zijn boedel aanvragen, met overlegging van balans, 
lijst van crediteuren en boeken ; 

b. de rechtbank boort den aanvrager en beslist op de 
aanvrage. Bij toestemming worden een rechter-commissaris 
en een of twee provisioneele liquidateuren, zoo mogelijk 
uit de crediteuren , benoemd ; 

c. de debiteur zelf, met medewerking dier liquidateuren, 
verricht nu de noodige handelingen in het belang van den 
boedel; 

d. binnen drie dagen 7ia het vonnis worden alle credi-
teuren samengeroepen. Op de vergadering verschijnt de 
debiteur zelf met de liqui iateuren ; zij doen opening van 
alle omstandigheden, waarna overleg gepleegd wordt 
ten einde te komen tot een concordaat (akkoord). Er worden 
dan definitieve liquidafeuren benoemd, terwijl meerdere 
vergaderingen zijn toegelaten. Wordt het akkoord aange-
nomen en door de rechtbank goedgekeurd, dan houdt de 
liquidatioii judiciaire op; bestaat het akkoord in den afstand 
van den boedel, dan wordt de liquidatie voortgezet en ten 
einde gebracht; wordt er geen akkoord getroffen, dan 
volgt faillietverklaring. Deze laatste is verplichtend in geval 
van bedrog. 

Van gelijke strekking is voor België de wet, regelende 
le concordat préventif de la faillite , van 29 Juni 1887. 

Het ware naar sommiger oordeel wenschelijk, dat dit 
stelsel ook in ons recht werd ingevoerd, en wel bij of 
altlmns te gelijk met de wet op het faillissement. De voor-
deelen voor debiteuren en crediteuren springen in het oog. 
Wel zcu er eeuige tijd noodig wezen, alvorens het publiek 
algemeen met het stelsel vertrouwd geraakte; maar in de 
handelswereld zou het den eerlijken debiteur al dadelijk 
uitkomst geven. 

Met ingenomenheid wordt geconstateerd , dat het 
beginsel, waarvan het ontwerp uitgaat, algemeene 
goedkeuring voiid. 

Niettemin trof het ontwerp eenerzijds het verwijt 
van te groote , anderzijds van onvoldoende gestreng-
heid jegens den schuldenaar. Geene dezer tegenstrijdige 
grieven schijnt verdiend. Werd er op gewezen, dat bij 
weinig solide debiteurs de verkoopers vaak door 
hoogeren prijs of mindere hoedanigheid van het ge-
leverde zich eene assurantiepremie tegen eventueele 
nonbetaling plegen to verschaffen, toegestemd kan 
worden, dat dit somtijds het geval is. Maar daartegen-
over staat, dat den verkoopers in vele gevallen de 
middelen niet len dienste •taan , om zich met zekerheid 
omtrent de al dan niet soliditelt der koopers te ver-
gewisse:). Juist in den handel is het vertrouw-en een 
onmisbare factor voor hem, die zijn handel niet wil 
zien verloopen. Maar vooral valt er op te wijzen, dat 
weinig solide debiteurs dikwerf niet tot de conscien-
tieuse, althans niet tot de onschuldige debiteurs be-
hooren en dezen inderdaad toch op bijzondere lankmoe-
dighoid geene aanspraak kunnen maken. 

Waar echter oin eene der voormelde redenen bepaalde 
voorschriften vat: het ontwerp worden afgekeurd, zal 
de gelegenheid bestaan , daaromtrent nader te spreken. 
Zoo worde voor den rechtstoestand van den gefailleerde 
na afljop van het faillissement verwezen naar het 
antwoord op de opmerkingen, in het Verslag op art. 195 
gemaakt. 

Strafbepalingen op de niet aangifte van het faillis-
sement zouden in geen geval in dit ontwerp tehuis 
behooren, maar in het Wetboek van Strafrecht moeten 
worden opgenomen. Bij de voorbereiding van het ont-
werp van eene invoeringswet is te overwegen , in hoe-
verre de artt. 340 en volgende van het Wetboek van 
Strafrecht in verband met de nieuwe regeling van het 
faillissement wijziging behoeven. 

Het Verslag vestigt in het bijzonder de aandacht 
op de Fransche wet van 4/5 Maart 1889. Daarbij 
schijut echter over het hoofd gezien, dat het doel 
dier wet, voor zooverre het geacht kan worden 
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aanbevelenswaardig te zijn, volkomen bereikt zal 
worden door de surséance van beta l iug, zoouls die in 
het aanhangig ontwerp is geregeld. Immers ook de 
surséance strekt 1°. tot voorkoming van faillissement; 
zal 2°. voor faillissement behoeden die schuldenaren, 
die het vertrouwen van hunne schuldeiscliers nog niet 
hebben verspeeld (1), en 3°. in de hand werken, dat 
de schuldenaar tijdig maatregelen neemt in het belang 
zijner schuldeischers. Overigens mag er op worden 
gewezen , dat niet alleen eigenaardige toestanden in 
Frankrijk tot de wet van 1889 hebben geleid, maar 
dat deze ook een politiek karakter heeft. Daar de 
toestanden ten onzent geheel anders zijn , ware het 
onvoorzichtig, het stelsel dier wet tot model te kiezen. 
De Fransche wet heeft haar ontstaan te dankeu aan 
de groote gestrengheid, waarmede de Code de Commeree 
degefailleerden behandelt. Het gevolg was, dat de scliul» 
denaren tot eiken prijs het faillissement trachtten te 
vermijden en in den regel tot aangifte eerst overgin-
gen , als zij letterlijk alles badden verloren. Do wet van 
1889 nu moet in de eerste plaats dienen als lokaas 
om zich aan het faillissement te onderwerpen , maar 
onder een anderen n a a m , in ietwat zachteren vorm 
en m e t , wat het genot der burgerlijke en burger-
schapsrechten betreft, minder ernstige gevolgen. >Nous 
avons fait au failli une situation de tous pointl a e -
ceptable", zeide de rapporteur LAROZB bij de verdedi-
ging van het ontwerp in de Kamer. De politieke 
achtergrond wordt daarbij gevormd door de bepaling , 
dat de schuldenaar , die krachtens de wet een akkoord 
heeft verkregen, het actief en passief kiesrecht (uit-
gezonderd voor de kamers en rechtbanken van koon-
handel) te rug krijgt (1). 

De instelling van de liquidation judiciaire was , gelijk 
de rapporteur LAROZB betoogde , o. a een gevolg daar-
van, dat de wet van 1838 den gefailleerde maakt tot »uu 
paria dans la société". Dit is voorzeker een krachtig 
argument tot herziening der faillietenwet en tot c p -
heffing van dien misstand. Maar in werkelijkheid is 
dat geen grond om naast de faillietenwet een zachteren 
vorm van faillissement te plaatsen , en dus een tweede 
klasse van gefailleerden te scheppen, nevens en met 
behoud van de klasse der paria's. Die instelling is dan 
ook geheel onnoodig, wanneer de failiieteuwet ver-
mijdt den schuldenaar met onnoodige bardheid te 
behandelen, zooals in het aanhangig ontwerp het 
geval i s , en wanneer de surséance van betaling goed 
wordt geregeld, waarnaar gestreefd wordt. 

Het valt trouwens niet te ontkennen, dat zoowel de 
liquidation judiciaire als het concordat pre'veutif de la 
faillite van de Belgische wet feitelijk , maar onder een 
anderen naam , een bijzonderen faillissementstoestand 
ie het leven roepen , die van den toestand , waarin de 
debiteur naar het aanhangig ontwerp zal verkeereu , 
in vele opzichten weinig verschilt. 

Voor een deel strekt het vorenstaande ook ter be-
antwoording van den heer LKVY , als hij nog een sta-
d i u m , aan het eigenlijke faillissement voorafgaande, 
wil hebben ingevoerd. 

W a t de steller der Nota het stadium van gebleken, 
onvermogen, noemt, kent bet ontwerp toch ook,maar 
onder een anderen naam. Naar het ontwerp kan men 
onderscheiden een eerste stadium , waariu de vorde-
ringen worden geverifieerd en over een akkoord wordt 
beslist, en een tweede s tadium: de insolventie. Het 

(1) In het Verslaf» wordt pezend: „de ongelukkige kooplieden 
voor faillissement te behoeden." Dit is minder juist. danr de Fransche 
wet toepasselijk is op , ieder koopman, die ophoudt ie belalen." / i e 
ar t 1 dier wet. 

(J) „ L a privation des droits politiques admise par laloide!838 
comme üonseqiieucc inévitable de la faillite était 1'un des plus vifs 
ijriefs d« M advcrsaires; eest pour donner satisfaction k leurscri-
ti'ques sur ce point que la révision de la loi des faillites était de-
venue un arlicle des programmes elcctoraui. — Les membres de 
la Chambre des députés n'ont cependant pas voulu solliniter encore 
une fois Ie sui!rag>.- de Ieurs électeurs, saus avoir répondu, tout 
au moins pour jjarti';, a des voeux si souvent exprimés". K . I U I L L T . 
Ze loi da 4 Mars 1889 sur les liauidatioits judxeiairts Zie Aiutalcs 
dl drott commercial 1889, I I p. 51—56. 

is dit eerste s tadium, dat de heer LBVY het stadium 
van gebleken onvermogen noemt; hot tweede stadium 
is d a t , hetwelk in de Hiigelsche wet bankrupcy heet. 
De climax , dien de heer LBVY begeert, is de insolventie. 

W a t de in verband met het vorenstaande in de 
Nota voorgestane openbare ondervraging van den 
schuldenaar betreft, dergelijke publieke tentoonstel-
ling van den .schuldenaar is niet navolgenswaardig; 
zij heeft in Engeland er vooral toe bijgedragen , dat 
na de invoering der wet van 1883 de praktijk der 
onderhandsche akkoorden zoozeer is toegenomen. Men 
zie de meledeeling in het Rechtsgeleerd Magazijn, 
j aargang 1886 , bladz. 131. 

Dat door eene verzwaring van de vereischten voor 
het tot stand komen van een akkoord en door de 
sluiting van het bedrijf als regel te stellen , de aan-
giften tot faillietverklaring minder zullen worden , is 
mogelijk, maar het is de vraag , of dit op die wijze 
raadzaam ware. Het is toch te vreezen , d a t , wijzigt 
men het ontwerp in de aangegeven richting, Je 
schuldenaar, ook daar , waar hij in een toestand ver-
keert , die faillietverklaring wett igt , van de aangifte 
zich zou laten weerhouden, juist met het oog op de 
zijns inziens te strenge gevolgen voor hem en dat 
derhalve de boedel grootendeels zou ziju verslonden 
als later, maar dan ook te k a t , de faillisseuients-
toestan.1 intreedt Of het belang van den boedel 
tnedebreDgt voortzetting van liet bedrijf des gefail-
leerden, haiiiït af van de omstandigheden van ieder 
geval , die alleen kannen worden beoordeeld door den 
curator, de commissie uit de schuldeiscliers en den 
rechter-commissaris. Aan dezen draagt bet ontwerp 
tan ook de beslissing op . hen daarbij vrij latende, hce 
te beslissen. Noch art. 98 , noch art. 177 geven hun 
welke aanleiding ook, om met iets anders, dan het 

Vermindering van formaliteiten en duur. Hierin wordt 
door de voorwaardelijke toelating van schuldvorderingen 
wel eenigszins voorzien. Het werd echter betwijfeld, of dit 
afdoende zou blijken te zijn. Tegenwoordig zijn vele maan-
den, soms jaren , met de behandeling van een faillieten 
boedel gemoeid. De crediteuren moeten lijdelijk toezien en 
zich geheel op den curator verlaten. Door de bevoegdheid, 
in art. 69 o. a. aan de schuldeiscliers toegekend, zullen 
deze voortaan in den rechter-commissaris een krachtigen 
steun ontmoeten ; maar meer waarborg1 voor miuder omslach-
tige procedure biedt bet ontwerp niet aan. 

Hiertegen werd opgemerkt, dat processen, die uit de 
betwisting van rechten voortvloeien, in geen ontwerp, hoe 
dan ook ingericht, vermeden kunnen worden. Voor zoover 
eene snelle afwikkeling van de werkzaamheid van den curator 
a fhang t , achtte men de daartoe strekkende bepalingen 
in dit ontwerp voldoende. 

Aan de in het Verslag opgenomen bestrijding van 
den geuiten twijfel, als zou het ontwerp niet voldoende 
strekken tot voorkoming van onnoodige formaliteiten 
en tot bekorting zooveel mogelijk van den duur van 
de faillissementen, kan de Regeering zich aansluiten. 
Voor zooveel noodig worde te dien opzichte nog ver-
wezen naar bl. 9 en 10 der Memorie van Toelichting, 
waarin uitvoerig wordt aangewezen , dat de duur der 
faillissementen door de bepalingen van het ontwerp 
zooveel mogelijk bekort, zal worden en de formaliteiten 
tut de strikt noodzakelijke zijn beperkt. 

Beperking van het aantal faillissementen. Daarvoor zou, 
naar sommiger meening, het ontwerp nog meer kunnen 
doen. Het aangaan van een akkoord wordt nog te zeer 
vergemakkelijkt. Bovendien wordt bij kleine faillissementen 
het bedrijf meestal voortgezet; de gefailleerde ontvangt 
alimentatie , de boedel wordt verslonden. Weet de debiteur, 
dat sluiting van het bedrijf regel is , dan za l . meende 
men , aangifte tot faillietverklaring minder lichtvaardig 
plaats hebben. Men wees er hierbij op , dat art. 98 van het 
ontwerp de voortzetting van het bedrijf nog meer in de 
hand w e r k t , dan het bestaande art. 797 Wetboek van Koop-
handel , terwijl door art. 177 de alimentatie feitelijk ook 
na de insolventie kan worden voortgezet. 
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belang van den boedel te rade te gaan. Bij plichts-
betrachtiging hunnerzijds, die mag en moei worden 
ondersteld, behoeft er geen vrees te bestaan TOOT 
benadeeling des boedels, 

Wat de verwijzing naar art. 177 betreft, zij H op 
gewezen, dat daarbij van voortzetting der alimentatie 
geen sprake kan zijn. Zoodra de vereffening des 
boedels begonnen i s , houdt de alimentatie op (art. 
176 j° . art. 100), en opdat do bij art. 177 toegekende 
bevoegdheid t j t vergoeding van belezen diensten niet 
feitelijk in het verleenen van alimentatie ontaarde , is 
juist aan den rechter-commissaris de vaststelling van 
het bedrag dier vergoeding opgedragen. 

§ 2. Uitbreiding der faillietverklaring tot schuldenaren, 
die geen kooplieden zijn. (Memorie van Toelichting, blads. 3 /4 , 
art. 1.) (1) 

Tegen deze uitbreiding bestond bij eenige leden bezwaar, 
in verband met de strekking van bet ontwerp , dat ook 
wegens één enkele opeischbare schuld , waarvan de vol-
doening voor het oogenblik niet mogelijk W M , de failliet-
verklaring op daartoe gedane aanvraag zal moeten volgen. 
Het begrip van faillissement, zoo meenden deze leden, 
onderstelt een samenloop , een concursus van schuldeischers. 
Eene toepassing, ook waar het ééne schuldvordering be-
treft , zou , naar hunne meening zonder evenredig n u t , de 
bedoeling voorbij streven en — zoo al mogelijk met be-
trekking tot kooplieden , die van bestaande kredietmiddelen 
op een gegeven oogenblik weten gebruik te maken — 
stellig onraadzaam zijn ten aanzien van niet-kooplieden , 
welke daardoor in eene veel slechtere conditie zouden g e -
raken, dan zij thans zijn. De niet-koopman, die niet in 
staat is zijne schulden te betalen, kan thans volgens de 
artt . 882 en 883 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
alleen dan in staat van kennelijk onvermogen worden ver-
klaard , iudien bij in een der daarin genoemde gevallen ver-
keert. Thans zou dit anders worden. Men ambtenaar b. v . , 
die, om zijne loopendeschulden te voldoen , moet wachten 
tot de eerstvolgende uittetaling van zijn kwartaal trakte-
men t , zou intusschen door één kwaa lwillig crediteur 
failliet kunnen verklaard worden. Daarenboven , de koop-
mau heeft een kantoor, dikwijls een boekhouder, en in elk 
geval iemand, die voor hem zijne zaken waarneemt, als 
hij op reis is. Gaat een particulier op re is , dan laat hij 
dikwijls niemand achter; hij zal dan kunnen gesommeerd 
worden tot betaling eener schuld en nog vóór zijne terug-
komst failliet verklaaru zijn. Zóó ver te gaan wordt, 
meende men, door geenerlei maatschappelijk belang g e -
reohtvaardigd, en ook geen bijsonder belang bracht , 
volgens do opgedane ervaring, mede, om scherpere bepa-
liugeu to maken , dan nu in het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering vervat, zijn , volgens welke eene vervolging 
of aanspraak door onderscheidene schuldeischers, in den 
regel , eerst tot verklaring in een staat van kennelijk 
onvermogen kan leiden. 

Tegen liet bovenstaande werd ingebracht, dat ileze voor-
stelling van zaken niet weinig overdreven is. Het is niet 
in het belang van een enkelen crediteur, om eene failliet-
verklaring uit te lokken, maat we l , om van de gewone 
executiemiddelen gebruik te maken, en in tiet geval van 
den particulier, die op reis is gegaan, zal de rechtbank 
de behandeling van het verzoek tot zijn faillietverklaring-
wel uitstellen tot na zijne terugkomst. Doch hierop 
werd wederom geantwoord, dat de particulier niet zijn 
veiligheid moest zoeken in het misschien gegrond vern>oe-
den, dat de rechtbank de zaak wel op eene billijke wijze 
zou behandelen , maar dat hij zekerheid in de wet behoorde 
te vinden. 

De Commissie van Voorbereiding spreekt ais slotsom haivr 
overwegingen u i t , dat haars in/.iens eene scheiding tusschen 
kooplieden en niet-kooplieden bezwaarlijk te maken is en 
dat derhalve het door het ontwerp ten deze gevolgde syst vin 
als onvermijdelijk is te aanvaarden. Tegen «Ie daaraan ver-
bonden bezwaren zal door liet nemen der Doodige maat-
regelen , waarop meu zich voorstel Ie bij de behandeling van 
art. 1 nader terug te komen , behooren te worden gewaakt. 

jl) Mr. H. E . VAN H E E S . Het kennelijk onvermogen in cAund nitt 
het ontnerp. Leiden 1391. blad*. 13. 

Met het oordeel van hen , die do voorstelling, door 
eenig" leden gegeven *hiet weinig overdreven" ach-
ten , wordt ingestemd. Ouder verwijzing, voor het 
overige, naar het antwoord, hieronder tegeven opde 
bedenkingen op art. 1 , behoort hier bepaald er op te 
worden ge wesen, dat de uitspraak, »dat ook wegens 
één enkeie opeisebbare schuld, waarvan de voldoening 
vo'jr het oogenblik niet mogelijk was , de faillietver-
klaring op daartoe gedane aanvraag zal moeten volgen", 
niet juist is. Niet ééne bepaling van het ontwerp 
rechtvaardigt die uitspraak. Art. 1 van het ontwerp 
vordert ophouden met betalen. Of deze feitelijke toe-
stand aanwezig is , heeft in ieder ge \a l de rechter te 
beoordeelen. Bene verplichting om ter zake van niet-
betaling van ééne schuld de faillietverklaring uit te 
spreken , bestaat in liet minst niet. Op blz. 17 van de 
Memorie van Toelichting werd dit ook reeds uitdruk-
kelijk vermeld. 

§ 3. Grondstelling van het ontwerp, dat het faillissement 
een gerechtelijk beslag is og het geAÜU vermogen des schul-
denaars ten bekten MM de gesamtnlijhe schuldeischers, — 
en de daaruit a/geleide beginselen. 

1°. het faillissement betreft uitsluitend de goederen, niet 
d<-n persoon des schuldenaars. (Memorie van Toelichting, 
bladi. 5/6 en 8. Artt. 20 , 23.) 

Sommigen vroegen, of bet in de. bedoeling der Regeering 
l ig t , dat tiet faillissement geene gevolgen zal tiebben voor 
den persoon van den gefailleerde, zoodat, dit niet in aan-
merking kan komen bij het toekennen van het kiesrecht 
en het vaststellen der vereischten , om tot voogd , toezienden 
voogd, curator of bewindvoerder benoemd te worden of 
uit sommige dier betrekkingen te worden ontzet. Anderen 
merkten op , dat deze vragen niet in deze wet behoefden te 
worden beslist. Deze wet toch behandelt alleen de gevol-
gen van het faillissement, wat het vermogensrecht des 
gefaiHeerden betreft. 

Wat door » anderen " werd opgemerk t , wordt als 
juist aangenomen. 

2°. door faillissement heeft geen overgang plaats van 
eigendom tan het vermogen drs schuldenaars; de curator 
is niet zijn wettelijke vertegenwoordiger , maar die der schuld-
eischert ca alleen vid deze vertegenwoordiger des schuldenaars. 
(Memorie van Toelichting, blad/. 077. Artt. 25 ,49,68, 173,— 
96 , Ml , 126). 

In welke hoedanigheid de curator te beschouwen zij , 
daaromtrent bestond verschil van gevoelen. De Memorie 
van Toelichting beschouwt hem als den wettelijken ver-
tegenwoordiger van dr schuldeischers en tevens, omdat 
Inj dat i s , ook als vertegenwoordiger van den schuldenaar. 
Met deze stelling konden vele leden zich niet vereenigen. 
Sommigen achtten de redeneering vrij zonderling en meen-
den , dat zij haren oorsprong had in eene begripsverwar-
r i ng , welke men moest bestrijden. De curator toch is in 
geen geval vertegenwoordiger van den schuldenaar , om-
dat de schuldeischers als zoodanig den schuldenaar ook 
niet vertegenwoordigen. Mocht het zijn , dat deze voor 
bijzondere omstandigheden een vertegenwoordiger behoeft, 
dan trede de curator krachtens eene speciale bepaling op 
als zijn wettelijke negotiorum gestor. Volgens het oordeel 
van deze leden zou hij te beschouwen zijn als derde in 
den zin van art. 1917 Burgerlijk Wetboek. 

Men erkende, dat aan beide opvattingen bezwaren 
verbonden zijn. Beschouwt men den curator als derde, 
dan za l , in de gevallen van de ar t t . 27 en 123 van 
liet ontwerp, de bewijsvoering tegenover hem bezwaar-
lijker worden en de mogelijkheid bestaan, dat rechtma-
tige vorderingen in liet faillissement worden ter zijde ge-
Steld. Ku neemt men aan, dat hij de vertegenwoordiger des 
schuldenaars i s , dan is de deur geopend voor allerleikwade 
praktijken , waartegen de curator het belang van den boedel 
niet kan handhaven , terwijl het anderzijds toch ook moeilijk 
aangas t , het belang van <ieu schuldenaar geheel in banden 
te steden van de beslissingen en ban lelingen des curators. 
Op den voorgrond behoort te s taan , zoo merkte men o p , 
dat hetgeen in beslag genomen is een af/, mderlijk beheer 
eischt , waaromtrent bijzondere regelen moeten gelden. 
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In eene verdediging van de beschouwingen, omtrent 
de hoedanigheid vim don cm.,tui' in tic Memorie VUII 
Toelichting ontwikkel*! , Bal niet worden getredeu 
Van hetgeen aldaar bladz/.. <> en 7 werd opgemerkt, 
w:is het hoofdzakelijk do strekki i',- aim te wijzen , in 
welke betrekking bet executierecht de schuldeischers 
en <leii curator, als te bannen behoeve optredende, 
tot het vermogen van den icbuldeuaar brengt. Toegege 
ven kan worden . dat de benaming •vertegenwoordiger'' 
missriliirin niet de meest juist gekozene i.;. Maar de 
hoofdgedachte is, dat de scbuïdeischers, alt execu» 
t u t e n , met betrekkin.; tot het in beslag genomen 
\ennogen in de schoenen van den schuldenaar slaan 
en niet meer rechten kunnen uitoefenen , dan deze. 
Het is trouwens oen onloochenbaar bit , dat het ver-
mogen, hetwelk, in beslag genomen, tijdelijk voor de 
achuldeUchers beheerd ea t u slotte gerealiseerd wordt, 
het vermoi/i'ii is n n dea tckuldeuunr. Mogelijk voor-
komende moeilijkheden ontgaat men niet door lu 
wreken van een » afzonderlijk'* of van een »onpar-
tijdig helieer", omdat, !IOJ men het bedoelde I 
ook moge qualificeeren . het al tij 1 blijft een bel eer . 
dat ten doel heeft de rechten van de schaldeischers 
als executanten van he-. verinogen te handhaven, een 
helieer ten einde tot t» '.cutie te geraken, en dit doel 
is beslissend voor de ï shtspositie van schuldeisc 
en curator. 

De vrees, dat t^n gevolge van de verhouding, waarin 
de curator tol den schuldenaar zal staan, kwade 
praktijken in Ie band souden worden gewerkt oi' de 
belangen van den schuldenaar in handen gesteld van 
de beslissingen en handelingen des curators, vindt 
in het ontwerp gtien steun. Tegen het eer.sle waken 
de artt. 42 vgl. van het ontwerp, tegen bet laatste 
de artt. 73 . 126 in verband niet het tweede lid van 
art. 19(5 e. a. 

Voor zoover bijzondere bepalingen, ia verband «taande 
met het hier besproken punt, tot bedenkingen aan-< 
leiding' geven , wordt bij de afzonderlijke artikelen 
daarop teruggekomen. 

3°. hetgeen, gedurende het faillissement door de» sckul-
denaar wordt verworven, valt i* de failliete wtatt*. (Memorie 
van Toelichting, bladz. 7. Artt. 20, 41.) 

De Memorie van Toelichting gaat uit van het juiste be-
ginsel, zoo word door sommigen opgemerkt, dat betfail* 
lissement is een gerechtelijk beslag op bet geheide vermogen 
des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke s<ct.uld-
eischers (1), en leidt daaruit Hf (2), dat niet alleen »elk 
vermogenadeel " tijdens de faillietverklaring aan bet beslag 
onderworpen is , maar ook » alles wat gedurende bet fai!-
lissement door den schuldenaar verworven wordt". Dit 
toch »treedt toe tot het vermogen, waurop het beklag 
rust e:i valt eo ipso in het faillissement". Is dit laatste, 
zoo vroeg men, echter wel juist? Men bracht inherinne-
ring, hoe opgemerkt is (3), dat. die » redeneering wel 
is scherpzinnig, naar niet geheel in analogie met de 
overige beslagen, welke men als model van het stel-
sel heeft aangenomen". De hierbedoelde leden gingen 
verder en gaven als hun oordeel te kennen, dat het 
daarmede in strijd moet geacht worden. Het faillisse-
ment is zeer zeker niet een beslag op een bepaald goed , 
maar op het geheele vermogen e;, zal rusten op eik ver-
mogensdeel; doch dat beslag kan alleen treffen die goe-
deren , die vermogensdoelen, welke op het oogenblik, 
dat het beslag gelegi wordt, aanwezig zijn. Wel is waar 
zegt art. 1177 Burgerlijk Wetboek, dat «He goederen van 
den schuldenaar, zoowel tegenwoordige als toekomstige, 
voor zijne persoonlijke verbintenissen aansprakelijk zijn -
maar daaruit volgt alleen , dat na opheffing van dat be-
slag bij insolventie de niet voldane vorderingen herleven. 
En dit klemt temeer, omdat het faillissement ^ee» beslag 
is op den persoon , maar op de goederen; hetgeen gedurende 
het faillissement door dien persoon verworven wordt, moet 

(1) Memorie van Toelichting, bladz. 5. 
(2) Ibidem, bladz. 7. 
(S) Mr. M. T H . GOUDSMIT. Thetnis 1888, bladz. 207. 

laarom ook niet onder dat beslag gebracht worden. Boven* 
dien , het ontwerp schept voor de ere liteuren een belang, om 
den faillh letnenl /nestand in sommige gevallen zoo lang 
mogelijk te rekke. . . terwijl toch juist dé economie van de 
nieuwe regeling spoedige afdoening op het oog heeft. Deze 
leden kouden sic II dan ook niet vereeuigou met het-
geen terzelfder plaatse ver Ier wordt opgemerkt » dat het 
in t anders mogelijk is dan dat de goederen, die de ge-
failleerde tijdens bet faillissement verkrijgt, , tot dien 
boedel belmoren'*. Trouwens, bet ontwerp is zijn eigen 
stelsel niet getrouw gebleven. Reeds hij art. 21 wordt 
eiken 1 (1) » dat bet welbegrepen belang van de schuld» 
eisebers wordt gediend, indien men den schuldenaar de 
mogelijkheid laat, zijn eigen kost te verdienen en later 
nog weder eens tot welstand te komen". Het artikel 
zeil' be;.aalt sub 2"., dar builen liet faillissement valt 
hetgeen de gefailleerde gedurende bet faillissement door 
persoonlijke werkzaamheid verkrijgt, of een gedeelte daar-
van , terwijl ue artt. 2'ó en '-4 nog verdergaan. Immers, 
si is de redactie niet zeer duidelijk, uit de Memorie 
van Toelichting blijkt de bedoeling, dat de >bevoegdheid 
(des gefailleerden) tot handelen geheel intact blijft voor 
alles wat niet betreft den faillieten boedel en dat hij ook 
zijne persons standi in judicio in 't algemeen niet ver-
licst". Hij de behandeling dier artikelen zal aangewezen 
worden , hoe dit moeilijk is overeen to brengen met het 
door het ontwerp in art. 20 aangenomen stelsel. Men 
vergete daarbij niet, dat de crediteuren , door een akkoord 
te verwerpen , het in de macht hebben ook voor hunne 
vorderingen betaling te ontvangen uit hetgeeu door den 
gefailleerde na het faillissement verworven is. De goederen, 
die de gefailleerde gedurende het faillissement verwerft, 
behooren niet tot het vermogen , waarop beslag is gelegd. 

Op dezen regel zoude;: de hierbedoelde leden slechts ééne 
uil zondering willen toelaten, namelijk voor hetgeen ge-
durende het faillissement door erfenis of legaat den ge-
faiilemie ten deel valt. Bij de behandeling der Kon-
kursordnung — dio, zooals men weet, eveneens hetgeen door 
den gefailleerde verworven wordt buiten het faillissement 
laat — werd in denzelfden geesr, een amendement voorge-
steld , dat echter ingetrokken werd (2). De bezwaren , tegen 
bet aannemen dezer uitzondering ingebracht, waren: 

a. de nieuwe crediteuren zouden dan op bedoelde 
erfenissen geen regres hebben. 

Ofschoon dit, ten minste geiurende den duur van het 
faillissement, volkoraea waar is, vergete men echter niet, 
dat die nieuwe crediteuren weten konden , dat hun debi-
teur failliet was, en dus bij hunne kredietverleeningeven-
tueele erfenissen niet in aanmerking behoefden te nomen. 

b. bet faillissement kan worden vertraagd wegens het 
uitzicht op eene erfenis. 

Hiertegen zijn maatregelen te nemen. Het ware onbil-
lijk , dat de crediteuren geen recht zouden kunnen uit-
oefeoen op eene erfenis, gedurende het faillissement door 
den gefailleerde verkregen; eene erfenis, op welker even-
tueel openvallen wellicht het geven van het krediet ge-
grond was. 

Het behoeft overigens geen betoog, dat, ook volgens het 
oordeel van deze leden , indien het bedrijf gedurende het 
faillissement voortgezet (art. 98) en de gefailleerde met 
dit bedrijf belast wordt, hetgeen dan door hem verworven 
wordt tot de gefailleerd; massa behoort. Immers, zooals 
genoemd artikel to recht zegt: de curator zet in dat geval het 
bedrijf voort en de gefailleerde is alsdan diens gemach-
tig Ie (:.*). 

Zelfs al moesten de theoretische gronden , indeMe-
morie van Toelichting aangevoerd, als minder juist of 
afdoende beschouwd worden en al moge er ook veel te 
zeggen zijn voor het in het Verslag' ontwikkeld stelsel, 

(1) Memorie van Toelichting, bladz. 22. 
(2) Mr. J. C. DE MARKT. OIJENS. De beginselen tan het hedendaagtche 

faillietenrecht. naar aanleiding der »Kunhursordnang fiir das Deutsche 
Reieh". 1883, bladz. i: mr. J. L. FKIUA. Eenige opmerkingen over de 
beroegdheid tan den gefailleerde. Groningen 1887, bladz. 31. 

(3) Mr. J . WOLTMAN. De rechtstoestand van den failliet. L*iden 
1891 ' bladz. 83. 
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— er bestaan praktische redenen van overwegenden 
aard , die voor liet stelsel van het ontwerp pleiten. 
Duidelijk is het al dadelijk niet, hoe, bij het uit-
drukkelijk voorschrift van art. 1177 Burgerlijk Wet-
boek , dat het yelieele vermogen van den schuldenaar 
» zoowel tegenwoordige als toekomstige" goederen , 
voor diens persoonlijke verbintenissen aansprakelijk 
zijn , ooit te verdedigen is eene splitsing van dat ver-
mogen in twee deelen , één , dat wel aansprakelijk is , 
en een ander (het hangende het faillissement verworven 
vermogen), dat voor hot grootste deel der schuilen 
niet, althans tijdelijk niet, aansprakelijk zou zijn. In 
geene andere wetgeving worden de goederen , door den 
schuldeüanr verkregen gedurende bet faillissement, 
van het faillissement uitgesloten, behalve in Duitsch-
land , waar de bepaling niet dan na veel strijd is tot 
stand gekomen. De uitsluiting heeft tot noodzakelijk 
gevolg de mogelijkheid van een gelijktijdig tweede 
en derde faillissement, waarvan men de schuldeischers 
in het eerste faillissement, zonder onbillijkh'id te 
plegen, niet zal kunnen uitsluiten. Dat het in bet 
leven roepen van de mogelijkheid van twej, drie of 
meer gelijktijdige faillissementen deszelfden schulde-
naars eene praktische oplossing der quaestie zuu zijn , 
kun niemand beweren. 

Maar ook anderszins zou de uitsluiting onbil-
lijk werken. Waar de leden , die het Duitsche stel-
sel verdedigen, eene uitzondering wenschen voor 
hetgeen gedurende het faillissement door erfenis of 
legaat den gefailleerde ten deel valt, zou daartegen 
dezelfde grief gelden, die tegen het ontwerp wordt 
aangevoerd , dat het namelijk »ziju eigen stelsel niet 
trouw gebleven" zou zijn. Indien echter hun bezwaar 
tegen het stelsel van bet ontwerp, »dat dit voor de 
crediteuren een belang schept, om den faillissemeuts-
toestand in sommige gevallen zoo lang mogelijk te 
rekken", juist ware, dan wordt daardoor de door ben 
voorgestane uitzondering vóór alles veroordeeld, want 
er laten zich geene gevallen denken, waarin dit belang 
sterker uitkomt, dan juist, wanneer een erfenis in het 
verschiet ligt. 

Erkennen de leden, die de uitsluiting verdedigen , 
dat het toch onbillijk ware de erfenis of bet legaat 
uit te sluiten , ook van hetgeen uit anderen hoofde 
verworven wordt mag dit worden gezegd. 

Waarom bijv. zal het niet onbillijk zijn, dat een 
groot traktement geheel aan het faillissementsverhaal 
ontsnapt? of eene schenking? of een prijs , uit de loterij 
getrokken ? of een gevonden schat? Eene gezonde reden 
zal bezwaarlijk zijn te geven. Vooral tegenover eene 
erfenis, die, al moge op het vooruitzicht daarvan 
ook al eens een onvoorzichtig krediet geschonken zijn, 
toch altijd onzeker was en, behoudens de legitime, 
bij testament, aan den verwachter toch altijd nog kon 
onttrokken zijn of worden. 

In ieder geval, wat beduidt anderzijds de uitsluiting , 
wanneer elk oogenblik, gelijk ook in Duitschland, 
een nieuw faillissement over bet nieuwe vermogen 
kan worden geprovoceerd? Inderdaad is slechts één 
stelsel consequent, billijk en in overeenstemming met 
de beginselen van het executierecht; het stelsel, dat 
alles in het faillissement valt en dat alleen wordt 
uitgezonderd , wat de schuldenaar voor zijn levens-
onderhoud en zijn bestaan niet kan ontberen. En met 
dit stelsel zijn de artt. 21 , 23 en 24 van het ontwerp, 
zooals nader zal blijken , in geenen deele in strijd. 

Ten slotte moge gewezen worden op het niet ge-
ringe voordeel , dat het stelsel van het ontwerp hoogst 
eenvoudig is en daartegen dan ook geen bezwaar van 
praktischen aard wordt aangevoerd. 

49. het faillissement eindigt met de realisatie van het 
vermogen des schuldenaars, op toien, voor het te kort 
komende, de schuldeischers hunne rechten behouden. (Memorie 
van Toelichting, bladz. 7|8. Artt. 193, 195.) 

Zooals reeds bij § 1 werd opgemerkt achtten sommigen 
het niet wenschelijk, dat , wanneer de voormalige failliet 
weder in gunstiger omstandigheden mocht geraken , ééu 
zijner crediteuren individueel zijne rechten van executie 

tegen de goederen van den schuldenaar voor het nog on-
voldaan gebleven deel zijner vorderingen zou kunnen doen 
gelden en zelfs dadelijk, onverschillig boe de toestand van 
den geweien failliet is, zijn persoon weder zou kunnen 
aantasten. Huns inziens behoort een verschil gemaakt te 
worden tusschen oude en nieuwe schuldeischers en moeten 
de eersten slechts dan hunne oude rechten kunnen doen 
gelden , wanneer zij, die vroeger door den faillisseraents-
toestand , waarin zij betrokken waren , een zeker consortium 
vormden , wederom als zoodanig optreden. In het belang 
van een geregelden gang der maatschappelijke zaken scheen 
dit ook wenschelijk. Men verlieze bovendien niet uit het 
oog , dat het systeem van het ontwerp wel harder voor 
den debiteur is geworden, nu het slotakkoord, door de 
Staatscommissie voorgesteld, daaruit is weggevallen. 

Hiertegen werd opgemerkt, dat, na het eindigen van het 
faillissement, schuldenaar zoowel als schuldeischers terug-
keeren in den toestand , waarin zij vóór het faillissement 
verkeerden en derhalve een verplicht optreden van laatst-
genocmleii als consortium niet wel gevveti-gü kan gencht 
worden. Ook zij, die voor heropening van het faillissement 
boven het systeem van het ontwerp gestamd waren , zouden 
overigens in elk geval een gemakkelijker weg daartoe willen 
zien aangewezen , dan thans bestaat. 

De gemaakte tegenopmerking is juist. Door het weg-
vallen van het slotakkoord der Staatscommissie is 
er niets gewijzigd in het feit, dat de vroegere toestand 
is teruggekeerd , en daarop komt bet hier aan. 

In ieder geval is tegenover het ontwerp niet eene 
regeling te verdedigen , die overeenkomt met die van 
het bestaande recht Indien één onderwerp verbetering 
behoeft, dan is het de bepaling van de rechten der 
schuldeischers na afloop van het faillissement. Dat die 
rechten thans feitelijk niet voor handhaving vatbaar 
zijn, ligt juist in de gedwongen veiveniging der oude 
schuldeischers tot wat in het Verslag een consortium 
wordt genoemd. Ouder geene bepaling heeft de ge-
regelde gang der maatschappelijke zaken meer geleden , 
dan onder deze, daar zij den schuldenaar na faillis-
sement in den regel voor eene vervolging vrijwaart, 
en dan ook in hooge mate beeft medegewerkt tot de 
lichtvaardige faillissementen op eigen aangifte. Elders 
heeft men het stelsel der heropening van het faillisse-
ment dan ook algemeen laten varen. 

§ 4. Afschaffing van de rehabilitatie , zoowel in geval van 
akkoord als na vereffening. (Memorie van Toelichting, 
bladz. 100.) 

Verscheidene leden konden zich met deze afschaffing 
vereenigen, daar toch de rehabilitatie geene beteekenis meer 
heeft in het systeem van het ontwerp, hetwelk aanneemt , 
dat het faillissement alleen is een beslag op het vermogen 
des schuldenaars. In dit systeem zou eene rehabilitatie van 
zijn persoon bezwaarlijk passen. 

Anderen zouden do rehabilitatie gaarne behouden. Wat 
de wet daaromtrent ook ging bepalen, zij zal nimmer teweeg-
brengen, dat aan een faillissement in de openbare meening 
niet zekere schande kleeft. Dit volksoordeel moet men niet 
tegengaan, maar veeleer steunen. Uit dit oogpunt is behoud 
der rehabilitatie raadzaam. De eerlijke failliet is daarop 
gesteld , terwijl ook de kinderen in het belang van den 
naam huns vaders daarop vaak prijsstellen. Nog waren 
er leden, welke zich met dit laatste gevoelen konden 
vereenigen , mits slechts de rehabilitatie niet plaats hebbe 
bij de homologatie van het akkoord (art. 850 Wetboek 
van Koophandel). Door enkelen werd zelfs gevraagd, of 
de rehabilitatie op den onwil van één schuldeischer moet 
kunnen atstuiten. Is dat, vroeg men , niet hard ? 

Gelijk te recht werd opgemerkt, zou de rehabili-
tatie in geenen deele in het stelsel van het ontwerp 
passen. Als eenig argument voor het behoud daarvan 
wordt aangevoerd , dat de wetgever het volksoordeel, 
hetwelk zekere schande aaneen faillissement verbindt , 
zou moeten steunen. Of dat volksoordeel in die mate 
bestaat en werkt, als gemeend wordt, valt te be-
twijfelen. Maar hoe ook in die gevallen , waarin het 
werkelijk een volksvooroordeel is , bijv. waar het onge-
lukkige en volkomen eerlijke faillissementen betreft ? 
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Do statistiek der gevraagde rehabilitatiëu toont ook 
aan , dat van dit instituut in het algemeen al zeer 
weinig gebruik wordt gemaakt. 

[De groot'» meerderheid der Comrais3ie heeft getracht, 
de Kegeering voor bet behoud der rehabilitatie te winnen, 
doch de Minister verklaarde, daarin niet te kunnen treden.] 

Mede in de Nota van den heer LKVY wordt gewe 
zen op den moreeleu indruk van een vonnis van re-
habilitatie. Het bovenstaand antwoord past daarop ook. 
Op wie zou ook die moreele indruk werken ? Op het 
publiek werkt in nioreelen zin uitsluitond de persoon-
lijkhoid en de wijze van leven en handelen des ge-
failleerden, niet een vonnis, en, ware het aldus, de 
werking zou onbillijk zijn voor vele gevallen , waarin, 
ten gevolge van samenloopcnde omstandigheden of 
wel door de weigering van zij het ook maar één cre-
diteur, dergelijk vonnis niet zou kunnen worden ver-
kregen. Maar in allen gevalle: de wet zal meer 
moreelen indruk maken door een praktische, begrijpe-
lijke regeling , dan door ijdel vertoon van overbodige 
formaliteiten. 

§ 5. Eenheid van faillissementsbercchtinq voor alle boedels; 
qeene afzonderlijke voor kleine, boedels. (Memorie van Toe-
licuting, bladz. 9/iO. Art. 74.) 

Vele leden zouden gaarne voor kleine boedels eene nog 
eenvoudiger berechting wenselien. Men erkende echter , dat 
rationeele splitsing van groote en kleine boedels zeer be-
zwarend en ook het belang van de na te komen forma» 
liteiten dikwijls van andere omstaudighe len, dan van de 
grootte der boedels afhankelijk is. Vulgens sommigen ligt 
de oplossing van dit vraagstuk in het facultatief stellen 
van vele bepalingen. De meening werd hierbij uitgesproken , 
dat in het ontwerp — men vergelijke bladz. 10 der Memorie 
van Toelichting — nog te veel formaliteiten dwingend zijn 
voorgeschreven, die de werkzaamheden van griffiën en 
curators niet onaanzienlijk zullen vermeerderen. Oegoede-
ren kunnen terstond verkocht worden (art. 101 j° art. 174), 
maar toch zal de curator moeten inventariseereu (art. 94); 
vervolgens twee afschriften opmaken voor rechtbank en 
kantongerecht (art. 97) benevens een voorloopigen staat 
van schulden (art. 96), waarvan weder twee afschriften 
zullen moeten worden vervaardigd (art. 97); en endelijk 
eene lijst van betwiste en van niet betwistu vorderingen 
(art. 112 met afschriften aan griffie en crediteuren (artt. 114 
en 115). Ken facultatief voorschrift scheen dan ook de voor-
keur te verdienen. 

Anderen echter kouden zich met het systeem der Re-
geering vereenigen en niet inzien , dat ten deze meerdere 
vereenvoudiging zou kunnen worden bereikt. 

Dat de inventaris, de staat der schulden of de lijst 
van betwiste en niet betwiste vorderingen zou kuu-
nen wegblijven, kan niet bedoeld zijn; de meest onder-
bandsche en minnelijke afwikkeling van een boedel 
is, zonder die gegevens , niet denkbaar , laat staan eene 
verantwoording van het gevoerde beheer. De in het 
verslag genoemd» afschriften zulleu waarlijk niet tot 
vertraging1 leiden; trouwens in kleine faillissementen 
zullen de stukken zelve van geringen omvang zijn. 

Terwijl in het Verslag erkend wordt, dat eene ratio-
neele splitsing van groote en kleine boedels zeer be-
zwarend is, wil de heer LEVY , in zijne Nota , haar 
toch door de wet zien toegepast Tegenover zijne niet 
gestaafde vrees, dat het ontwerp wellicht alleeu zal 
passeu voor enkele gro.'te boedels, mag gewezen wor-
den op blzz. 9 eii 10 der Memorie van Toelichting ten 
beioogevnn het tegendeel. Bovendien mag aan hem, 
die wettelijke splitsing tusscheu kleine en groote boe-
dels aanprijst, gevraagd worden, waaraan a priori 
kan erkend worden, of een boedel groot is of klein en 
waar de grens tusseben die beide ligt? Het Verslag 
wijst er ook met alle reden op, dat bet al dan niet 
eenvoudige eener zaak dikwijls meer van andere om-
standigheden , dan van de grootte dea boedels afhao-
kelijk is. 

§ 6. Opdracht der faillissementsbemoeiingen aan de recht-
bank , niet aan den kantonrechter. (Memorie van Toelichting, 
bladz. 10/11.) 

Sommige leden zouden er de voorkeur aan geven, indien , 
gelijk thans en in het ontwerp, de faillietverklaring in allo 
gevallen door de rechtbank werd uitgesproken , maar aan 
dez» de bevoegdheid werd verleend, wanneer dit wenschelijk 
voorkwam, het rechter-commissarisschap op te dragen aan 
een kantonrechter, gevestigd in eene andere plaats, dan 
waar zich de zetel der rechtbank bevindt, voor bet geval 
het faillissement is opengevallen binnen den kring van dat 
kantongerecht en de meeste en grootste crediteuren ook daar 
wonen. Dit zou, merkten zij op, tot gemak der schuld-
eisebers en vermindering van kosten kunnen strekken, 
mits dan ook de vergaderingen enz. alle in bedoeld kanton 
plaats hadden. 

Anderen gaven in overweging, de faillissementsbeinoei-
ingen alleen dan, maar dan ook in baar geheel, aan de 
rechtbank te laten, wanneer het faillissement was openge-
vallen binnen den kring van het kantongerecht, gevestigd 
ter plaatse, waar zich de zetel der rechtbank bevindt. Daar-
buiten zouden zij het wenschelijk achten , die bemoeiingen 
(met uitzondering van de faillietverklaring desnoods) aan 
den kantonrechter op te dragen. Iu die minder drukke 
kantons zal deze ambtenaar daardoor geene overmatige ver-
meerderiug van werkzaamheden ondervinden, terwijl eene 
dergelijke regeling voorts zou strekken tot ontlasting der 
rechtbanken en in het belang der crediteuren. Er waren 
echter leden , die twijfel opperden , of op deze wijze wel 
steeds voldoende waarborgen zouden bestaan voor eene 
richtige behartiging der hierbij betrokken belangen. 

Hoezeer niet ontkend wordt, dat er veel aanlokke-
lijks is in het denkbeeld , om aan den kantonrechter 
sommige bemoeiingen op te dragen, dient men toch 
wel de gevolgen te overzien van een breken met het 
bestaande stelsel van behandeling der faillissementen 
door de rechtbank. Al dadelijk rijst dit bezwaar, dat 
bij het uitspreken van het faillissement de rechtbank 
de gegevens niet bezit om de wenschelijkheid eener 
opdracht van bet rechter-commissariaat aau den kan-
tonrechter te beoordeelen en althans bij verzoek van 
faillietverklaring door een crediteur niet weet, waar 
de meeste en grootste crediteuren wonen. De opdracht 
van het rechter-commissariaat aau den kantonrechter 
alleen in enkele gevallen, zou verschillende complicatiën 
en eene ongelijke behandeling der faillissementen (vgl. 
bij art. 64) ten zeerste ten gevolge hebben. De af-
wikkeling van het faillissement zou in vele gevallen 
er door vertraagd en bemoeilijkt worden. Men denke 
aan de werkzaamheden , den rechter-commissaris opge-
dragen o. a. bij de artt. 65 , 88 , 122, 150 en 152. 
Maar bovendien , niet zelden zal de rechter-commissaris 
gewichtige beslissingen moeten nemen (zie o. a. de 
artt. 104, 175). Bestaat er voldoende waarborg, dat 
een kantonrechter, die slechts bij uitzondering een 
faillissement zal behandelen, daartoe de meest ge-
schikte persoon is ? Dit bezwaar doet zich in nog 
veel sterker mate gevoelen tegen het voorstel om in 
faillissementen, opengevallen buiten deu kring van 
het kantongerecht, gevestigd ter plaatse, waar zich 
de zetel eener rechtbank bevindt, alle faillissements-
bemoeiingen, met uitzondering van de faillietverklaring, 
op te dragen aan den kantonrechter. De twijfel, in 
het Verslag geopperd, of op deze wijze steeds voldoende 
waarborgen zouden bestaan voor eene richtige hehar-
tiging der daarbij betrokken belangen. is alleszins 
gerechtvaardigd. Over eene personeele vordering , meer 
beloopende dan f200, mag de kantonrechter niet be-
slissen , maar hij zal wel beslissen over de gegrondheid 
van eene vordering van nog- zoo hoog bedrag, inuien 
deze op de verificatievergadering betwist is, ja zelfs 
zal bij over de homologatie van een akkoord beslissen. 
Bovendien, zal in sommige kantons de kantonrechter 
daardoor geen overmatige vermeerdering van werk-
zaamheden ondervinden, juist in vele andere, waar 
de kantonrechters reeds met vele werkzaamheden zijn 
belast, zal dit wel het geval zijn. 

In zijne Nota erkent de heer LBVY dit laatste, 
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maar tot eene vermeerdering van kantongerechten 
niet over te giuin , zou hij eene misplaatste zuinigheid 
achten. De steller van de Nota zou gelijk heulen , 
indien inderdaad het Staatsbelang vorderde, dut do 
berechting der faillissementen aan den kantonrechter 
werd opgedragen. Gesteld zelfs, dat die berechting 
met even goed gevolg aan den kantonrechter, als aan 
de rechtbank kan worden opgedragen, dan is dit nog 
goene voldoende reden om tot opdracht aan don kan-
tonrechter over te gaan , nu de rechtbauk daarmede 
reeds meer dan vijftig jaren is belast en de wijziging 
belangrijke kosten wegens de dan noodzakelijke uit-
breiding van het getal kantoureeliters zou medebren-
gon. Het Staatsbelang is dus beter gediend door de 
berechting te laten bij de rechtbank. Maar vooral, nu 
uiet kan worden aangenomen, dat het even goe.1 
gediend zal zijn met eene berechting door den kanton-
rechter , is er in geen geval een genoegzame grond 
om die berechting aan de rechtbank te ontnemen. 

§ 7. Vrijdom van zegel- en registratierecht, maar behoud 
der griffiekosten , behalve in geval van Aostelooze behandeling. 
(Memorie van Toelichting, bladz. 11. Artt. 16, 17.) 

Met genoegen werd geconstateerd, dat de Rege-ring hier 
vrijgeviger is geweest, dan door de Staatscommissie was 
voorgesteld. Sommigen wilden echter verder gaan en ook 
de griffiekosten , op blz. 21 der Memorie van Toelichting 
genoemd de zwaarste kosten bij faillissementen met, gering 
actief, afschaffen De griffiers zouden alsdan voor het gemis 
daarvan schadeloos behooren gesteld te worden. 

Andere leden zouden echter juist om het nadeel, dat de 
Staat daardoor lijden zou , afschaffing der griffiekosten niet 
weuschen. Wel echter drongen zij er op aan , dat daar-
omtrent eene betere regeling zou getroffen worden: men 
meende toch te weten , dat nu en dan ten deze misbruiken 
voorkomen, welke behooren te worden vermeden. Het 
kwum toch dikwijls voor, dat van allerlei beschikkingen , 
zoowel van den rechter-commissaris , als van de rechtbank, 
akten in optima forma werden opgemaakt, die alsdan 
weder in afschrift aan den curator werden medegedeeld , 
zeer tot verhoosring van de faillissementskosten. Hieraan , 
zoo meende men , moest paal en perk worden geateld. 

Ter betere beoordeeling dezer aangelegenheid zou men 
er voorts prijs op stellen te vernemen : 

hoeveel opbrengen de griffiekosten en hoe groot derhalve 
eene eventueele schadevergoeding zou moeten zijn; 

hoeveel die kosten bedragen bij hoe Iels met een actief van 
minder dan f 2000 en bij die van f 2000 en daarboven. 

Door één lid werd in verband met het bovenstaande de 
navolgeude beschouwing te berde gebracht. De Memorie 
van Toelichting, zoo merkte hij op, zwijgt over een voor-
naam punt, namelijk dat tal van griffiekosten . di-: bij de 
tegenwoordige wetgeving bestaan , door de bepalingen van 
het ontwerp komen te vervallen , terwijl de nieuwe forma-
liteiten eenvoudig worden verklaard kosteloos te geschieden. 
Volgens de tegenwoordige bepalingen behoeven de griffie-
kosten in geval van eigen aangifte en insolventie te zamen 
niet meer dan f 25 te bedragen; in geval van insolventver-
klaring of homologatie-akkoord iets meer of minder, ter-
wijl zij in groote faillissementen een weinig kunnen stijgen. 
Terwijl de meeste daarvan in het ontwerp komen te ver-
vallen , legt het daarentegen aan de griffiers in de artt 
14, 19, 99, 120, 124, 148, 185 en 193 vele nieuwe 
verplichtingen op, waarvoor meestal ongetwijfeld, in een 
enkel geval hoogst waarschijnlijk, niet zal kunnen gerekend 
worden. Nu werd toegegeven , dat algeheele afschaffing 
der griffiekosten den Staat voorzeker een aanzienlijk gelde-
lijk verlies zou berokkenen , daar toch niet alleen op dit 
oogenblik aan de titularissen eene schadevergoeding zou 
moeten worden toegekend , berekend op een gezamenlijk 
bedrag van f 15 000 'sjaars, maar ook v.ior het vervolg, 
hetzij het traktement van den griffier zou behooren verhoogd 
te worden , daar hij verplicht zou wezen zich door klerken 
Ie doen bijstaan , hetzij zou moeten worden besloten tot 
liet aanstellen van meer substituut-griffiers, aan wie de 
bemoeiingen in zake faillissementen konden toevertrouwd 
worden. Zou , zoo werd gevraagd , het heffen van griffie-
kusten naar het bestaande tarief wenschelijk wezen en ware 
het niet beter, het te vervangen door een percentage-stelsel? 

Eene berekening, gemaakt over de jaren 1889 en 1890, 
betreffende faillissementen in een bepaald arrondissement, 
leidde tot de navolgende uitkomsten. Men neme aan, dat van 
bet bruto-actief de griffiekosten worden geheven met dien 
verstande, dat van f 1 tot f 100 worde peneven 10 pet., van 
f 100 tot f500 2 pet., van f500 tot f 1000 1 pet., van f 1000 
tot f 10 000 '/, pet., boven f 10 000 '/4 pet. In 1889 zouden 
volgens dit tarief de faillissementen, 37 in getal, aan 
griffiekosten hebben opgebracht + f 777, terwijl thans de 
baten, uit dien hoofde genoten, + f 800 bedroegen. In 
1890 bedroegen deze cijfers, over 47 faillissementen, res-
pectievelijk ± f 930 en ± f 975. 

Gaarne zou men het oordeel der Regeering omtrent bo-
venstaand denkbeeld vernemen. 

Ter voldoening aan den in het Verslag geuiten 
wensch heeft de Regeering zich beijverd , inlichtingen 
te erlangen omtrent de over de laatste vijf jaren in 
faillissementen gevallen griffiekosten. Dit is haar slechts 
gedeeltelijk mogen gelukken. Sommige griffiers heb-
ben daarvan, na het beëindigen der faillissementen , 
geene aanteekeningen bewaard. Andere zijn eerst in 
den loop der vijf jaren tot hunne tegenwoordige be-
trekking geroepen en niet in het bezit van de voor 
het geven van een antwoord benoodigde opgaven van 
hunne ambtsvoorgangers. 

Zooals uit het ingesteld onderzoek is gebleken, 
bestaat bij verreweg de meeste rechtbanken niet het 
gebruik om van alterlei beschikkingen , zoowel van 
den rechter-commissaris als van de rechtbank , akten 
in forma op te maken , die alsdan weder in afschrift 
aan den curator worden medegedeeld. Bij vele dier 
colleges geschiedt dit alleen in excpptioneele gevallen, 
waar het door den cura»or om eenige reden , b. v. tot 
dekking zijner verantwoordelijkheid , verlangd , of uit 
eenigen anderen hoofde raadzaam geacht wordt. Slechts 
bij zeer enkele colleges bestaat liet gebruik , i:> het 
algemeen van bedoelde beschikkingen akten op te 
ïntiken en daarvan aan den curator afschriften te 
geven , masr ook dan nog jreschiedt dit laatste 
meestal in den vorm van simpele afschriften, onge-
zegeld en ongeregistreerd. 

Met het oog hierop schijnt eene wettelijke voor-
ziening te dezen niet noodig. Deze ware bovendien 
niet aanhevelenswaard, omdat het veelal van de in 
elk bijzonder geval voorkomende omstandigheden af-
hangt, of het opmaken van eene akte en het geven 
van afschrift daarvan geacht kan worden gerecht-
vaardigd te zijn. Een wettelijk voorschrift daaromtrent 
zou al spoedig blijken voor het eene geval te ruim , 
voor het andere te beperkend te zijn. 

Eene afzonderlijke opgave van de gemiddelde grif-
fiekosten bij boedels met een actief van minder dan 
f 2000 en bij die van f 2000 en daarboven kan niet 
worden verstrekt. Zooveel is echter gebleken , dat de 
hoegrootheid van het actief van een faillissement op het 
bedrag dier kosten in den regel slechts geringen invloed 
oefent, omdat de wet geen onderscheid maakt in de 
behandeling van groote en van kleine fallissementen. 
Op dat bedng zijn wel van invloed liet aantal rech-
terlijke beslissingen en dat der crediteuren , maar die 
bijzondere omstandigheden kunnen zich zoowel in 
kleine, als in groote faillissementen voordoen. Alleen 
kan aangenomen worden , dat bij groote faillissementen 
meer crediteuren betrokken zijn, dan bij kleine , maar 
op het totaal be lrag der griffiekosten heeft dit slechts 
betrekkelijk geringen invloed. 

Voor zooverre uit de ontvangen berichten is op te 
maken, mag in het algemeen worden aangenomen , 
dat, wanneer het opmaken van akten niet verder wordt 
uitgebreid , dan raadzaam kan worden geacht, en het 
afgeven van afschriften beperkt wordt tot die, welke 
de wet vordert of waarvan het bezit voor den curator 
noodzakelijk is, de griffiekosten in een faillissement 
bij insolventie gemiddeld f 20 en bij homologatie vau 
een akkoord gemiddeld f 16 bedragen. 

Giat men nu na , dat gemiddeld in de laatste vijfjaren 
per jaar zijn afgedaan 907 faillissementen , waarvan 
zijn beëindigd 344 ten gevolde van akkoord, 540 na 
vereffening des boedels en 23 op andere wijze, en 
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rekent men de griffiekosten naar het, hoven aangegeven 
middencijfer , de 'i'.i laatstgenoemde faillissementen , wat 
de griffiekosten hetreft, berekend, als waren /.ij hij 
akkoord beëindigd , dan blijkt, dat gemiddeld per jaar 
aan griffiekosten is betaald f 1<>'>72; y.oodat, M M even* 
tueele totale schadevergoeding voor het verlies daarvan 
ongeveer dat bedrag jaarlijks tou moeten beloo; en. 

Door één lid werd de opmerking gemaakt , dat de 
Memorie van Toelichting zwijgt over een voornaam 
p u n t , namelijk, da t , terwijl de meeste griffiekosten, 
die hij de tegenwoordige wetgeving bestaan, door de 
bepalingen van liet ontwerp zouden vervallen , aan de 
griffiers in verschillende in het Verslag genoemde ar t i -
kelen nieuwe verplichtingen worden opgelegd , die naar 
het ontwerp kosteloos zouden zijn te vervullen. Aan deze 
opmerking wordt dan de vraag vastgeknoopt, of het 
niet heter ware het betren van griffiekosten naar het 
bestaand tarief te vervangen door een percentage-stel-
se l , over welk denkbeeld men gaarne het oordeel der 
Regeering zou vernemen. 

De premisse , waarvan dat lid u i tgaa t , is wat sterk 
gekleurd. Er zullen immers naar de voorgestelde rege-
ling wel griffiekosten vervallen , maar daartegenover 
staat demogelijkheid, dat van verschillende beschikkin-
gen , die volgens hut ontwerp voortaan door den rechter-
commissaris zullen worden gegeven, de curators tot dek-
king hunner verantwoordelijkheid afschriften zullen 
ver langen, hetgeen zal veroorzaken , dat van die he-
schikkingen dan ook doo.1 den griffier akten moeten 
worden opgemaakt. Bovendien valt er op te wijzen , 
dat vele der nieuwe verplichtingen, den griffier hij de 
in het Verslag aangehaalde artikelen opgelegd , voor 
zooverre daarvoor geen loon in rekening kan worden 
gebracht , van geringe beteekenis en van weinig tij 1-
roovenden aard zullen zijn, terwijl de verplichting, 
bedoeld in art. 14 , ingevolge de wijziging, die dit 
artikel oudergaat , op den curator wordt overgedragen. 

Maar ook al ware dit anders , dan nog zou du ge-
stelde vraag bezwaarlijk bevestigend kuunen worden 
beantwoord. 

Ware het voorstel gedaan met het doel om de grif-
fiers oj) de eenvoudigste wijze te ontheffen van de taak 
om hunne verdiensten te berekenen volgens het tarief 
van justitiekosten en salarissen in burgerlijke zaken , 
en hun toch ongeveer dezelfde emolumenten te ver-
zekeren, als zij thans genieten , dan zou eene regeling , 
in den geest , als door bovenbedoeld lid werd vnorge-
steld, alleszins der overweging waard zijn, indien 
het althans geen bezwaren zou blijken op te leveren 
in de gevallen, waarin een faillissement met een akkoord 
eindigt. Maar voorschreven doel wordt blijkbaar niet 
beoogd. Uitgaande van de s tel l ing, dat de griflier hij 
aanneming van het ontwerp schade zal lijden , en dat 
dit in strijd met de billijkheid zou zijn , moet het 
voorstel strekken om , zonder de schatkist te bezwa-
ren , de griffiers voor de toekomst uit de faillisse-
menten ongeveer dezelfde opbrengst te waarborgen, als 
zij thans genieten , om hen derhalve in dit opzicht 
vo <T vermindering van inkomsten te vrijwaren. Met 
dit streven kan Ie Regeering zich echter niet ver-
eenigen, al dadelijk daarom niet , omdat daarbij 
wordt uitgegaan van he t , naar hare meening, on-
juiste beginsel, dat er een verkregen recht zou be-
staan op de bedoelde emolumenten. De griffiers ge -
nieten eene vaste bezoldiging en hebben bovendien 
aanspraak op de emolumenten , ingevolge de bepalin-
gen , bij meergemeld tarief vastgesteld. Maar die aan-
spraak is beperkt tot de gevallen, waarin en voor 
zooverre zij krachtens eenig wettelijk voorschrift eene 
werkzaamheid verrichten , waarvoor griffiekosten ver-
schuldigd zijn. Deze emolumenten leveren derhalve 
een afwisselend bedrag o p , en evenmin, als er ooit 
aan gedacht is om de vaste bezoldiging of het tarief 
van de emolumenten der griffiers te verminderen 
bij de invoering eener we t , die hunne emolumenten 
deed stijgen , evenmin behoeft bij eene wetswijziging , 
die wellicht vermindering van die emolumenten ten 
gevolge zal hebben , eene bepaling in het leven te 
worden geroepen om dit verlies te vergoeden. Maar 
bovendien kan , wat in het bijzonder het tegenwoor-

dige ontwerp van wet betreft, thans allerminst worden 
nagegaan , of daaruit wel MM vermindering van grif-
lieknsten zal voortvloeien. Het is toch zeer wel moge-
lijk , althans nu nog niet met zekerheid na to gaan , 
of niet ten gevolge van de bepaling, krachtens welke 
niet meer alleen kooplieden in staat van faillissement 
kunnen worden verklaard, het aantal faillissementen 
zal toenemen, zoodat de vermindering van verdiensten , 
voortvloeiende; uit de nieuwe wijze van behandeling 
der faillissementen , zal worden opgewogen door het 
grooter aantal faillissementen, waarin griffiekosten 
zullen worden genoten. 

Eindelijk: van elk percentage-stelsel is het gevolg, 
dat de belooning van den griffier in zekere verhouding 
tot het bruto-actief van het faillissement stijgt. Dit 
komt ook duidelijk uit bij bet in het Verslag gedane 
voorstel: van een faillissement met een bruto-actief 
van f 50 zal de griffier f 5 genieten ; bedraagt het 
actief f 10 000 , dan zou zijne belooning f 68 zijn. 
Toch zijn de werkzaamheden in elk faillissement, ge-
lijk reeds werd opgemerkt , slechts in geringe mate 
afhankelijk van het actief. Waar de vergoeding dus 
moet strekken ter vervanging van de thans genoten 
emolumenten, kan het percentage-stelsel niet als 
goede maatstaf beschouwd worden. Bij kleine faillis-
sementen zou de griffier in den regel minder, bij 
groote meer ontvangen , dan waarop hij thans recht 
en in het algemeen rechtmatige aanspraak heeft. Tegen-
over de griffiers bij rechtbanken , binnen welker res-
sort slechts kleinere gemeenten , waarin weinig handel 
gedreven wordt , gelegen zijn, zou het ook zeer 
onbillijk zijn , omdat daar in den regel alléén kleine 
faillissementen zullen voorkomen. 

Om deze onderscheidene redenen moet het gedane 
voorstel minder aanbevelenswaardig geacht worden. 

§ 8. Gevolgen van het faillissement ten aanzien van ven-
nootschappen onder firma en die en commandite. 

Men herhaalde , wat sub I werd opgemerkt , dat dringend 
behoefte bestaat aan eene wettelijke regel ing, waarbij o. a. 
werd beslist, of eene vennootschap onder firma al dan niet 
als een rechtspersoon is te beschouwen en in ieder geval , 
of /.ij al dan niet een afgezonderd vermogen zal hebben. 
Mocht (ieze vóór de totstandkoming van dit ontwerp niet 
zijn gemaak t , dan zal, meenden sommigen, de opneming 
van eene regeling ad hoc onvermijdelijk zijn. 

Het ontwerp brengt geene wijziging in het ven-
nootschapsrecht, ook niet voor zooveel betreft het 
faillissement van de vennootschap. De behoefte ann 
herziening van het vennootschapsrecht wordt dus door 
het ontwerp niet vergroot; moeilijkheden, die thans 
niet bestaan , worden door het ontwerp niet in het 
leven geroepen. Eene speciale aanleiding om de be-
langrijke, hetgeheele vennootschapsrecht beheerschendo 
vraag, of de vennootschap onder firma al dan niet als 
een rechtspersoon is te beschouwen , althans , of zij al 
dan niet een afgezonderd vermogen zal hebben , hij 
dit ontwerp uit te maken , bestaat derhalve niet. Het 
zou zelfs zeer verkeerd zijn , die quaestie incidenteel en 
alleen voor het faillissement bij dit ontwerp uit te 
maken. Eene regeling van dit onderwerp zou in ieder 
geval in deze wetsvoordracht misplaatst zijn , zooals 
ook reeds werd opgemerkt in het rapport aan de 
Koningin-Regentes, betreffende het advies van den 
Baad van State , ad art. 2 , vijfde lid. Hoe zeer omtrent 
het rechtskundig karakter der vennootschap onder eene 
firma tusschen de rechtsgeleerden allerminst eenheid 
van zienswijze bestaat, blijkt voldingend uit de Memorie 
van Toelichting tot het wetsvoorstel betreffende de 
vennootschap onder eene firma enz . , van de Staats-
commissie tot herziening van het Wetboek van Koop-
handel , ad art. 1 5 , blz. 72 vlg. 

EERSTE APOEEI-ING. 

Van de faillietverklaring. 

Art. 1. In sommige afdeelingen werd de vraag , of alleen 
het ophouden met betalen, dan wel ook het onvermogen 
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om zijne schulden te voldom (Memorie van Toelichting, 
bladz. 11 en 39), faillietverklaring ten gevolge moet hebben , 
uitvoerig besproken. Naar men zeide , bevat de Memorie 
van Toelichting, bladz. 12, do juiste stelling, dat de 
samenloop van executeerende of tut executie gerechtigde 
schuldeischers de instelling van het faillissement nood-
zakelijk maakt. Wat verder in die Memorie volgt, en de 
bepaling zelve van art. 1, houdt zich echter , meende men, 
niet aan dat juiste uitgangspunt. Zooals het ontwerp er 
ligt, met de toelichting, zal de niet-hetaling van éene 
enkele schuld , zelfs uit onwil, faillietverklaring ten gevolge 
hebl>en. Dit strijdt echter, zoo werd opgemerkt, met den 
aard van het instituut. Één schuldeischer kan en moet de 
gewone executiemiddelen aanwenden. Blijkt daarbij niet 
van een samenloop van meerdere schuldeischers, dan is 
er geene reden voor een faillissement. Vooral in verband 
met het voorstel, dat niet-kooplieden gelijkelijk als koop-
lieden failliet verklaard worden , wordt dit van te meer 
gewicht en daartegen bestond dau ook bij sommige leden 
nog meer bezwaar. In den handel toch is de stipulatie van 
betaling op een bepaald tijdstip usantie; daar heeft dus 
het niet betalen een ander karakter, dan bij particulieren 
het niet voldoen van schulden, waarvoor bepaalde termijnen 
meestal niet bestaan en ook niet door onze zeden worden 
aangenomen. Zondert het ontwerp, en te recht in zijn stelsel, 
huisschulden niet ui t , hierdoor komt te meer aan het 
licht, dat het doel van het wetsontwerp bij onveranderd 
behoud van art. 1 ten eenenmale zou worden voorbij-
gestreefd (1). 

Tegen bovenstaande beschouwingen werd opgemerkt, 
dat de daarin vervatte bezwaren meer van theoretischen 
aard, dan van praktisch belang zijn. De rechter zal in elk 
voorkomend geval moeten beslissen; van den crediteur, 
die het faillissement aanvraagt, steeds te eischen het be-
wijs te leveren, dat zijn debiteur onvermogend is om U 
betalen, kan bezwaarlijk worden gevergd; evenmin, dat 
er nog meer crediteuren zijn. Deze leden konden 
zich dau ook het meest vereenigen met hetgeen in de 
Memorie van Toelichting betreffende dit vraagstuk op 
bladz. 17 wordt gezegd, waar de vraag, of »ophouden 
van betalen" heeft plaats gegrepen, eene feitelijke wordt 
genoemd, in elk geval aan de beoordeeling van den 
rechter overgelaten, evenals zulks het geval in art. 206 is. 
Zij betreurden het daarom weleenigszins, dat de Memorie 
van Toelichting zich daartoe hier ter plaatse niet heeft 
bepaald. 

Nog werd er de aandacht op gevestigd, dat de Memorie 
van Toelichting op dit artikel niet strookt met het tweede 
lid van art. 5. Volgens deze bepaling toch wordt, wanneer 
de daarbedoelde staat ontbreekt of niet voldoet aan de ge 
stelde eischen, de aangifte tot faillietverklaring afgewezen. 
Wanneer nu , zooals de Memorie van Toelichting, bladz. 
11 , aanneemt, onwil om te betalen voldoende moet geacht 
worden om tot faillissement te leiden, dan zal dit niet 
achterwege mogen blijven op grond vau het ontbreken 
van den staat of daarin voorkomende gebreken (2). 

Het betreft hier een even moeilijk , als belangrijk 
vraagstuk. Zal de wetgever niet geheel mistasten , 
dan is het noodzakelijk , dat hij in eene meest mogelijk 
eenvoudigo forrauleering den rechter een leiddraad 
geve , die dezen in staat stelt, in ieder bijzonder geval 
overeenkomstig des wetgevers bedoeling te beslissen. Do 
Memorie van Toelichting is — dit kun worden toegey;e-
ven — te dezen misschien wel in ietwat te uitvoerige be-
schouwingen getreden , waardoor juist niet altijd twijfel 
en onzekerheid wordt opgeheven. Maar de rechter is 
jurist. Den aard en het wezen van het instituut kent 
hij; de juiste aanwijzing daarvan is bovendien ge-
geven op blz. 12 der Memorie van Toelichting (in het 
begin). Wordt dan verder in het oog gehouden, dat de 
vraag, of «ophouden van betalen" zich voordoet, van 
feitelijken aard is , in ieder concreet geval door den 

(1) Mr. J. G. J. OETOENS VAN WAVBRIN PANCRAS CLIFFORD. 
Eenige opmerkingen over den staat van kennelijk onvermogen. Leideu 
1887 , bladz. 80. 

(J) Mr. P. L. MOBNS. Verklaring in staat van faillissement na aan-
gifte door den koopman. Tkemis 1889, bladz. 57. 

rechter te beantwoorden, dan kan er geen bezwaar 
zijn , maar is het integendeel raadzaam , dat do wet 
zich tot die eenvoudige formule bepale en er niet nanr 
streve, bindende regels te stellen , die op alle denk-
bare casus zouden passen, wat toch onmogelijk zou 
blijken. 

Dat de uitspraak, » zooals het ontwerp er ligt, met 
do toelichting, zal «Ie niet betaling van ééno enkele 
seiiuld, zelfs uit onwil, faillietverklaring tengevolge 
hebben ", geenszins juist is, werd hierboven (§ 2) , onder 
verwijzing naar de Memorie van Toelichting blz. 17, 
reeds opgemerkt. Artikel 1 geeft tot die uitspraak 
geen recht en geenszins wordt dan ook toegegeven , 
dat dit artikel het doel van het wetsontwerp zou 
voorbijstreven. Te recht wordt gezegd , dat het niet-
betalen door een koopman van wat hij op een be-
paald tijdstip verschuldigd is, een ander karakter heeft, 
dan het niet betalen van een huisscuuid door een 
niet-koopman. Hieraan sluit zich geheel aan , wat op 
blad/.. 12 iler Memorie van Toelichting werd gezegd, 
dat » de feitelijke omstandigheden , waarmede de een-
voudige en duidelijke uitdrukking > ophouden te be-
talen ' dwingt rekening te houden, er toe zullen 
leiden, dat het gemakkelijker zal zijn een koopman 
te doen failliet verklaren , dan een particulier." Men 
mag veilig aannemen , dat ook de rechter met deze 
eenvoudige waarheid rekening zal houden , en dat hij 
derhalve een particulier niet zal failliet verklaren 
ter zake van niet-betaling van ééne schuld , voor 
wier voldoening geen bepaalde termijn bestaat. 

Kr is geen grond om te onderstellen , dat aan den 
Nederlandschen rechter verborgen zal blijven, wat 
voor ieder jurist duidelijk is ; juist daarom zal aan den 
rechter de beslissing over de geheel feitelijke vraag, of 
» ophouden van betalen " heeft plaats gegrepen , ge-
rust kunnen worden overgelaten. 

Tusschen de Memorie vau Toelichting op art. 1 en 
art. 5 schijnt geen strijd te bestaan. Immers van 
onwil om te betalen , als leidende tot faillietverkla-
ring, kan alleen sprake zijn , wanneer door schuld-
eischers faillietverklaring wordt aangevraagd op 
grond van weigering om te betalen Dat de schulde-
naar zelf faillietverklaring zal aanvragen op groDd 
van zijn onwil om te betalen, is niet wel denkbaar. 

Naar het oordeel van sommigen behoort verder de bevoegd-
beid van bet openbaar ministerie, om faillietverklaring te re-
quireeren , uit dit artikel te vervallen. Het geven van krediet 
toch is eene vrijwillige daad des kredietgevers , die dan ook 
verder zelf voor zijn belang heeft te waken en waarvoor 
het openbaar ministerie niet behoort op te treden. Anderen 
merkten op , dat zij die tusschenkomst in sommige ge-
vallen ongaarne zouden missen , bij voorbeeld wanneer de 
schuldenaar voortvluchtig is, en dit te minder, omdat dit 
ontwerp, het Fransche stelsel — en dit te recht — niet aan-
nemend , aan het vonnis van faillietverklaring geen terug-
werkende kracht toekent. Ten einde echter niet te veel aan 
de persoonlijke opvatting van den officier van justitie 
over te laten — hetgeen , vooral bij kleine rechtbanken, 
wel eens tot bezwaren aanleiding kon geven — zou men 
wenschen, dat. de gevallen , waarin het openbaar ministerie , 
woals in art. 708 Wetboek van Koophandel, de bevoegd-
heid bezit faillietverklaring te requireeren , bepaaldelijk in 
de wet werden vermeld. De rechtbank behoort althans de 
bevoegdheid te bezitten, den ambtenaar van het openbaar 
ministerie niet ontvank;iijk te verklaren in zijne vordering , 
wanneer bleek, dat bij zijne aanvrage geen openbaar be-
lang was betrokken. 

Er zijn gevallen , waarin het publiek belang be-
trokken is bij eene faillietverklaring. Als zoodanig 
zijn te beschouwen de gevallen , opgenoemd in art. 
768 Wetboek van Koophandel. Maar daarnevens zijn 
er andere, bijv. bij oplichting of verduistering van in 
bewaring gegeven gelden of goederen, welke zich 
juist dikwijls voordoen bij insolvente debiteuren. Deze 
alle a priori op te noemen is niet mogelijk. Daarom 
niake men niet, door het opnemen van eene limitatieve 
bepaling in de w t , het optreden van het openbaar 
ministerie onmogelijk in gevallen, waarin dit blijken 
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zou door het publiek belaag uiet alleen gereehtvaar-
digd , maar zelfs vereischt te worden. Do beoordeelIng , 
of het openbaar belang1 betrokken is bij eene failliet-
verklaring , wordt daardoor niet aan de persoonlijke 
opvatting van den officier van justitie overgelaten. 
De rechtbank moet do faillietverklaring weigeren , 
indien in dat geval naar haar oordeel daarbij geen 
openbaar belang betrokken is. Bedenking bestaat er 
niet, dit uitdrukkelijk te vermelden, door tussohen 
«hetzij" en »requisitoir" in te voegen: om redenen 
van openbaar belang. Naar vertrouwd wordt, zal bier-
mede aan de geopperde bedenking ziju te gemoet 
gekomen. 

[Uit de toevoeging »ora redenen van openbaar belang" 
beüoort, naar door den Minister werd opgemerkt, geeus-
zins te worden opgemaakt, dat in de gevallen, vermeld 
in art. ItiS Wetboek van Koophandel, het openLaar 
ministerie steeds faillietverklaring moet, requireeren. Dit 
behoort ook in die gevallen alleen te geschieden, wanneer 
hot openbaar belang daarbij betrokken is. 

De Commissie kou zich met deze zienswijze vereenigen.J 
Art. 2. Eerste en tweede lid. Tot faillietverklaring 

wordt, nevens de rechtbank van de woonplaats des schul-
denaars, mede bevoegd verklaard de rechtbank van het 
kantoor, indien de scnuldenaar een beroep of bedrijf uit-
oefent, terwijl bij het bestaan van meer ilan één kantoor 
aan die rechtbank, binnen welker get ied het hoofdkantoor 
gevestigd is, de voorkeur wordt gegeven. Sommigen 
vroegen, of het niet beter ware uitsluitend de rechtbank 
der woonplaats bevoegd te verklaren. 

De regeling van het ontwerp zou, waar althans 
woonplaats en kantoor uiet één ziju, het gevaar ople-
veren van een geschil van jurisdictie; een geschil, dat 
niet te vermijden scheen , wanneer de schuldenaar op meer 
dan ééns plaats kantoor heeft gehouden en uitsluitend de 
recht bank van het hoofdkantoor bevoegd wordt verklaard. 
IntOMN dan rijst de vraag , waar het hoofdkantoor — in Oen 
wettelijken zin, aan het woord door de Memorie van Toe-
lichting' toegekend— moet geacht wonen zich te bevinden. 
De schuldenaar — men denke bij voorbeeld aan een winkelier 
van den twee len of derden rang — kan dit weüicht zelf 
uiet aangeven en voor den schul.eischer zal het hoogst 
moeilijk zijn, in geval van tegenspraak, het bewijs te 
leveren. No-Aiolooze omslag en chicanes schenen hieruit te 
zullen voortvloeien , terwijl tevens den schuldenaar eene 
geschikte gelegenheid zou worden aangeboden om de schuld-
eisci'.ers te vermoeien. Uit alles wordt vermeden , door bet 
woord "kantoor" in het ontwerp geheel te vermijden en 
alles ten dezeu aan de praktijk over te laten. Nog zou 
hehooren te worden voorzien in het geval van verplaatsing 
van het kantoor n..ar het buitenland, zooals dit geschied 
is ten opziciite van overbrsnging der woonplaats naarden 
vreemde. 

Derde lid. Hier wordt het geval behandeld , dat op deu-
zelfdeii dag door twee hiertoe bevoegde rechtbanken de 
faillietverklaring wordt uitgesproken. Maar wat zal nu, 
vroeg men, geschieden, wanneer zulks op twee aebtereenvol-
gende dagen geschiedt ? Trekt de rechtbank, die het 
tweede vonnis gewezen heeft, dit weder in , of blijft liet 
bestaan, zoodat het bijv. weder van kracht wordt, wan-
neer het eerste in hooger beroep vernietigd wordt? Ook 
scheen de uitdrukking «wordt gevolg gegeven " — in het 
ontwerp der Commissie luidend: » is van kracht"— min 
gelukkig. Van welk oogenblik wordt er alleen gevolg 
aan gegeven? Wat moet geschieden, als de rechtbanken 
het oneens zijn, of de gefailleerde buiten zijne woonplaats 
kantoor heeft gehouden, of waar het hoofdkantoor was 
gevestigd ? Wat, wanneer het faillissement op drie plaat-
seu te gelijk wordt aangevraagd , nu het ontwerp slechts 
van twee rechtbanken spreekt ? Men denke voorts aau de 
verwarring, welke met het oog op art. 108 ontstaan zal, 
wanneer de beide rechtercommissarissen en curatoren ge-
lijkelijk meenen , dat hunne rechtbank de bevoegde is. 
Wat, indien de beide vonnissen zijn gewezen door reeht-
bankeu van een bijkantoor? Hoe wordt de strijd taafleben 
de vonnissen van de rechtbanken der bijkantoren beslist? 
Maar d aareu boven , kan het juist zijn, dat het vonnis tot 
faillietverklaring, uitgesproken door de rechtbank, waar ! 

het bijkantoor gevestigd is, primeeren moet alleen omdat 
liet een dag vroeger is uitgesproken, dau het vonnis door 
de rechtbank, waar het hoofdkantoor des schuldenaars 
zich bevindt? 

Al deze vragen zouden worden vermeden , wanneer de 
Ilooge Kaad werd aangewezen ter opheffing der eventueele 
jurisdictiegeschillen naar aanleiding der faillietverklaring 
bij verschillende rechtbanken. Ken daartoe strekkend 
artikel, den weg tot en de gevolgen van die aanwijzing 
regelend, zou in het ontwerp moeten worden opge-
nomen, terwijl de artt. 73 en 108 in verband daarmede 
zouden behooren te worden gewijzigd. Do aandacht werd 
er voorts op gevestigd, dat de in het derde lid vermelde 
aangelegenheid niet is geregeld voor het geval, dat de 
dubbele faillietverklaring een gevolg is der bepaling, dat 
de rechtbank van het kantoor bevoegd is naast die van de 
woonplaats of van een ander kantoor (1). 

Spruiten sommige bedenkingen, naar aanleiding van 
de eerste drie leden van art. 2 gerezen, uit misver-
stand voort en kan ook niet worden toegegeven, dat 
het artikel tot groote moeilijkheden aanleiding zou 
geven , er worden toch bezwaren aangevoerd, die eene 
ernstige overweging verdienen en ondervonden. De 
uitslag daarvan is geweest, dat de vele geopperdebe-
denkingen thans de voorkeur moeten doen schenken 
aau het in elk geval eenvoudiger stelsel van het 
Wetboek van Koophandel, waarbij als re>rel de rechter 
der woonplaats uitsluitend bevoegd verklaard wordt. 
Hoofdzaak is hier in hooge mate eene spoedige, een-
voudige beslissing. Is het te vreezen, dat de in het 
ontwerp voorgestelde regeling te zeer tot verwikke-
lingen aanleiding zal geven , eene poging om door 
nadere uitwerking der voorgestelde bepalingen ver-
wikkelingen te voorkomen of conflicten op te lossen , 
is beproefd (2). Maar op welke verdienstelijke wijze ook, 
het gevolg is, dat dan een hoogst ingewikkeld samen-
stel van bepalingen in het leven moet worden ge-
roepen en dat de mogelijkheid wordt geopend voor 
tal van competentie-geschillen , zonder nog het gevaar 
te vermijden van nieuwe bedenkingen en andere ver-
wikkelingen (3). Hoe men echter ook ïuogM slagen, 
daarin weder te voorzien, elke proeve op dien weg 
heeft geleerd, dat zoodanige regeling in de toepassing 
in ieder geval voel tijdverlies en kosten kan veroorzaken, 
en daardoor voor de belangen der sciiuldeischers zeer 
irevaarlijk kan zijn. Waar uit dien hoofde een eenvou-
diger stelsel als regel raadzaam is, wordt gemeend, 
dat alsdan behoud van het bestaande de voorkeur 
verdient. Dit te eer, omdat de practische bezwaren, 
aan de tegenwoordige regeling verbonden , door steeds 
toenemende verbetering en vermeerdering van de mid-
delen van vervoer alleugskens afnemen (4). Slechts voor 
één geval moet op het bestaande stelsel — competentie 
van den rechter der woonplaats, — ter voldoening aan 
eene behoefte, die zich doet gevoelen, eene uitzondering 
wordeu aangenomen. Voor het geval nl., dat een buiten-
laudsch koopman of industrieel hier te lande filialen of 
inrichtingen heeft. Alsdan moet welde bevoegdheid tot 
faillietverklaring wordeu toegekend aan den rechter , 
binnen wiens gebied het kantoor zich bevindt. Op 
grond hiervan worde art. 2 gelezen: 

»De faillietverklaring geschiedt door de arrondi6-
sements-rechtbank van de woonplaats des schulde-
uaars. 

«Indien de schuldenaar, met achterlating van 
schulden , zich buiten het Rijk in liuropa heeft be-
geren, is de arrondissemeuts-rechtbank zijner laatste 
woonplaats bevoegd. 

» Indien de schuldenaar binnen het Rijk in Europa 
geene woonplaats heeft, doch aldaar kantoor houdt, 
is de arrondissemeuts-rechtbank, binuen welker gebied 

(1) Mr. B. J. POLENAAR. Het ontwerp tan wet op ket/aillistement en 
de turséance van betaling. 's Gravenhage 1891, bladz. 42 en v. 

(2) POLENAAR. Met ontwerp enz. bladz. 41 vlg. 
(3) VAN BOLHUIS in Bcchtst/elecrd Magazijn 1892 bladz. 273. 
(4) Zie Mr. J. A. LEVT in Weekblad van het Secht n°. 6007 en 

mr. G. H. VAN BOLHUIS, t. a. p. bladz, 271 vlg. 
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eou kuntour is gevestigd, l'evoegd. W o r i t door meer 
dan ééne daartoe bevoegde rechtbank op reraebillende 
dagen ds faillietverklaring uitgesproken . dan wordt 
alleen do eerst gedane; uitspraak beschouwd als 
te zijn geschied. Heeft de uitspraak van verschillende 
rechtbanken op denzelfden dag p l j a t s , dan wordt 
alléén de uitspraak van de rechtbank , die in de wetten 
van 9 April 1877 (.Staatsbladen n" . 74—78) hul eerst 
genoemd wordt, beschouwd als to zijn geschied. 

»Ten aanzien van naamlooze vennootschappen, 
wederkeerige verzekerings- of waarborgmaatschappijen, 
coöperatieve of andere, rechtspersoonlijkheid bezittende, 
vereenigingen en van stichtingen ge ld t , ter toepassing 
van dit ar t ikel , de plaats , waar zij haren zetel hebben, 
als woonplaats". 

Derde lid (nieuw). Deze bepaling schept demoge-
lijkheid, dat twee of meer rechtbanken bevoegd zijn, 
wanneer namelijk de buitenlandsche debiteur bier te 
lande meerdere binnou het rechtsgebied van verschil-
lende rechtbanken gelegen kantoren heeft. Daaruit 
kunnen wel is waar ook verwikkelingen voortvloeien, 
waarop in het Verslag, naar aanleiding van het 
oorspronkelijke Kegeeriugsvoorstel, gewezen wordt, liet 
betreft hier echter exceptioneele gevallen en zooveel 
mogelijk schijnen de bezwaren door de twee Ie en de 
derde zinsnede ran dit lid te, zullen worden ondervangen. 
Daaruit blijkt althans , dat in het gestelde geval slechts 
ééne uitspraak van kracht, blijft en welke deze is. De 
andere uitspraken , die dus krachteloos zijn , moeien be-
schouwd worden als niet geschied. Zij kunnen dan 
ook later nie.t herleven . als de Benige uitspraak , die 
van kracht is gebleven, wordt vernietigd. l)e faillietver-
klaring zal dan opnieuw aangevraagd kunne1! worden. 

Tegen de derde zinsnede, het geval regelende, dat 
op denzelfden dag door meerdere rechtbanken het 
faillissement wordt uitgesproken, zou koenen worden 
aangevoerd, dat zij de beslissing afhankelijk stelt 
van eene, toevallige volgorde. Maar dit bezwaar weegt 
niet op tegen het voordeel, dat zij aanbiedt. Hoofdzaak 
is , dat zoo spoedig mogelijk zekerheid besta, aan welke 
uitspraak uitvoering moet worden gegeven. De keuze 
dier uitspraak is daarnevens in het hier geregelde 
geval — het geval , dat een buitenlandseh debiteur 
hier te landere meerdere kantoren heeft — van onder-
geschikt belang. 

[Door de wijziging, die het artikel ondergaan heeft, zou 
het in geval van faillietverklaring vau vennooten ondereene 
firma kunnen voorkomen, dat de firmanten in verschillende 
arror^dissementen werden failliet verklaard , waarvan het 
gevolg zou zijn benoeming van verschillende curators enz., 
hetgreen ni-t in het belang van de afwikkeling van het 
faillissement ware. Hetzelfde zou kunnen geschieden , wan-
neer niet-kooplieden , bijv. een tweetal aannemers, in ver-
eenigintr hun oedrijf uitoefenend , werden failliet verklaard. 
Ten einde hierin te voorzien, gaf de Commissie in over-
weging , t o m b e n het eerste en het tweede lid van het 
gewijzigd artikel te lezen: 

»De faillietverklaring van twee of meer schuldenaren, 
die in vereeniging een beroep of bedrijf uitoefenen , ge-
schiedt door de arrondissetnents-rechtbank , binnen welker 
gebied dat beroep of bedrijf wordt uitgeoefend " 

De Minister had tegen deze redactie bedenking, maar 
meende, dat aan de bedoeling der Commissie zou worden 
voldaan door de invoeging van een derde lid en dit alsdan 
te lezen: 

>Ten aanzien van vennooten onder eene firma is de 
rechtbank, binnen welker gebied het kantoor der ven-
nootschap is gevestigd, mede bevoegd". 

Nog gaf de Minister als zijn voornemen te kennen , de 
ui tdrukking «kantoor houd t" in de eerste zinsnede van het ; 
derde (nu: vierde) lid in hel gewijzigd ontwerp te vervangen | 
door »een beroep of bedrijf uitoefent", in verband waar-
mede het slot dier zinsnede zal luiden : > binnen welker 
gebied hij een kantoor heeft, bevoegd". Door deze formu-
leerintr wordt de bedoeling beter uitgedrukt en verkrijgt 
het woord «kantoor" in dezelfde zinsnede van zelf e.'iio 
ruimere beteekenis. De tweede zinsnede van genoemd lid 
moet dan een nieuw lid worden , n l . het vijfde l id , en in 
den aanvang lu iden: > "Wordt in het geval vau hot derde 
of vierde l id , d o o r " enz. 

Ten slotte word door de Commissie de vraag gestold, of 
de wi.orden in de tweede zinsnede van het derde lid »dan 
wordt alleen de eerst gedai e uitspraak beschouwd als te 
zijn geschied", niet liever gelezen moesten worden : »dau 
kan alleen do eerst gedane uitspraak rechtsgevolgen heb-
beu" , terwijl alsdan in de derde zinsnede »wordt" zou 
veranderen in »kau" en voor »beschouwd als te zijn g e -
sobiel" te lezon ware »rechtsgevolgen hebben". Zij meende, 
dat dan duidelijker u i tkwam, dat ook bij vernietiging dier 
uitspraak de andere faillietverklaringen niet kunnen geacht 
worden te herleven. 

De Minister verklaarde, geene anlere bedoeling te hebben 
dan de Commissie en daarom zich bereid tot het aanbrengen 
dezer wijzigingen.] 

Vijfde lid. Naar aanleiding der hier voorkomende opsmo-
ming werd de opmerking gemaak t , dat deze onvolledig is , 
als zijnde daarbij o. a. weggelaten de reederijen en burger-
lijke maatschappen ; terwijl aan den anderen kant de geheele 
bepaling overtollig moet geacht worden voor alle vereenigin-
gen , corporatiën of maatschappen , die een beroep of bedrijf 
uitoefenen. Deze toch zullen wel altijd een kantoor heb-
ben , zoxlat geen twijfel zal bestaan omtrent de recht-
bank , welke tot bare faillietverklaring bevoegd is. Ein-
delijk zal ten opzichte van lichamen , als bijv. de »Maat-
schappij tot Nut vau het Algemeen ", die geen kantoor 
houden , vaak moeilijk zijn aan te toonen, waar hun zetel 
is. Voor dezo scheen het uenschelijk bevoegd te verklaren 
do rechtbank van elke plaats , waar hot lichaam goede-
ren heeft. 

Volgers velen zou het de voorkeur verdienen , de hier 
en elders voorkomende opsomming van vennootschappen 
enz. achterwege te laten, daar deze het gevaar oplevert 
van bij onvolledigheid het daarin niet opgeuomene buiten 
t1» sluiten. Wenschelijker kwam het dan ook voor, hier 
ter plaatse ééne algemeene u i td rukk ing , b. v. «vennoot-
schappen , zedelijke lichamen en rechtspersonen" op te 
nemen en in eene afzonderlijke bepaling aan te wijzen, 
wat daartoe niet behoort. 

Het vijfde (nieuw vierde) lid is noch onvolledig, 
noch overtollig. Reederijen en burgerlijke maatschappen 
mochten niet vermeld worden , omdat zij geen rechts-
peraonen zijn en dus alleen de leden daarvan failliet 
kunnen gaan. Overtollig is de bepaling n ie t , daar zij 
aanwijst, welke rechter in de plaats treedt van den 
rechter van de woonplaats des schuldenaars, in het 
e.ersti* lid bevoegd verklaard , doch hier niet aanwijs-
baar , omdat de opgesomde vereenigingen geen woon-
plaats, wel een zetel hebben. 

Over het algemeen zal de zetel eener vereeniging 
niet moeilijk zijn aan te wijzen. Dat de zetel vau de 
«Maatschappij tot Nut van het Algemeen" te Amster-
dam i s , sch'jnt bijv. moeilijk in twijfel te trekken. 
Bevoegd verklaring der rechtbauk van elke p laa ts , 
waar liet lichaam goederen heeft, zou in sterke mate 
de bezwaren opleveren , die in het Verslag tegen de 
in het oorspronkelijk ontwerp gemaakte regeling zijn 
aangevoerd, indien bijv. zoodanige vereeniging op 
verschillende plaatsen goederen heeft 

In geen geval zou de opsomming, hier en elders 
voorkomende, kunnen worden vervangen door de 
ulgeme?ne ui tdrukking: «vennootschappen, zedelijke 
lichamen en rechtspersonen ", daar deze uitdrukking 
zoowel vereenigingen o:nvat, die een zelfstandig ver-
mogenssubject uitmaken en als zoodanig worden be-
handeld , als vereenigingen, die dit niet zijn, terwijl 
de oepaling uit deu aard der zaak alleen op deeerst-
genoemde van toepassing kan zijn, daar alleen bij 
deze van een faillissement sprake kan wezen. Wilde 
men er eere bepaling hebben bijgevoegd ter aanwij-
zing van wat onder de uitdrukking niet behoort, dan 
zouden al de laatstbedoelde moeten worden uitgezon-
derd. Zoolang omtrent het al dau niet rechtspersoon-
lijke van alle vereenigiugen enz. geene overeenstem-
ming bestaat , waie eene beslissing daaromtrent bij 
eene regeling, gelijk deze, die niet dat onderwerp 
betreft, misplaatst en onraadzaam. 

De opsomming bepaalt zicli nu juist tot hetgeen 
zij behoort te omvatten , ingevolge de algemeene uit-
d rukk ing : «andere, rechtspersoonlijkheid bezittende, 
vereenigingen", zoodat het gevaar niet t9 duchten 
i s , dat vereenigingen zouden worden uitgesloten, die 
in de opsomming behooren te vallen. 
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Art. 4. Efrüe lid. Men vroeg , om welke reden het 
openbaar ministerie op de aangifte of bet verzoek tot fail-
lietverklaring moet worden gehoord. 

De bepaling sluit zich aan de bestaande praktijk 
aan, die geen bezwaar beeft opgeleverd. Voor dn 
afschaffing bestaat te minder reden, waar het eene zoo 
gewichtige beslissing geldt, waardoor do betrokken 
persoon de beschikking en bet beheer over al zijne 
goederen verliest, en waarbij ook de reebten van der-
den , die met hem gehandeld hebben , betrokken zijn 
(zie de artt. 42 vlg.). 

Over de wijziging van den aanhef van art. 4 zie 
onder IV der Algemeene beschouwingen. 

Tweede lid. Waarom moet deze uitspraak in het openbaar 
plaats hebben ? De vrees scheen toch gewettigd , dat het 
voorschrijven eener openbare terechtzitting tot groote ver-
traging aanleiding zou kunnen geven , te bedenkelijker 
in het systeem van het ontwerp, volgens hetwelk het 
faillissement eerst begint te werken, als het vonnis i3 
uitgesproken. Buitendien , wat beteekent het voorschrift van 
eeno openbare zitting, als de rechtbank, om spoedig in 
deze te beslissen, eene buitengewone zitting houdt, waar-
van aan niemand vooraf iets bekend is? 

Anderen meenden, dat de faillietverklaring in bet open-
baar behoorde te worden uitgesproken, temeer, omdat 
volgens dit ontwerp van het oogenblik dier verklaring veel 
afhangt ten opzichte der rechten en verplichtingen van 
den gefailleerde niet alleen , maar ook van hen , die met 
hem gehandeld hebben. Zij meenden, dat er bij de grootere 
rechtbanken, waar in den regel dagelijks openbare terecht-
zittingen worden gehouden , geen bezwaar bestond tegen 
de door het ontwerp voorgestelde bepaling, en wat de 
kleinere rechtbanken betreft achtten zij het wenschfdijk, 
dat, zoodra tot faillietverklaring in raadkamer was beslo~ 
ten , dit besluit in het openbaar werd medegedeeld. 

De door > anderen" uitgesproken meening wordt 
gedeeld. De ervaring leert toch ook, dat vrees voor 
vertraging niet behoeft te bestaan. Ook naar het i 
geldend reclit moet de uitspraak in het openbaar ' 
plaats hebben, gelijk ook geschiedt, en nimmer is 
over vertraging geklaagd. 

Art. 5. Eerste lid. Tegen de imperatief voorgeschreven over-
legging van een staat, bij welks ontbreken of onvoldoende in-
richting de aangifte tot faillietverklaring wordt afgewezen, 
— eene bepaling, nog strenger dan het voorstel der Staats-
commissie — werden in de afdeelingen ernstige bezwaren 
ingebracht. Hoe zal, vroeg men , de rechtbank , niet hekend 
met den toestand des boedels, kunnen beoordeelen of lie 
staat aan de gestelde eischen voldoet ? Hoe zal een particulier 
een dergelijken staat kunnen inleveren? Wat, als lijfs-
dwang is toegepast en de schublenaar zich in verzekerde 
bewaring bevindt? .Men verlieze toch niet uit het oog, 
dat het in de meeste gevallen niet gemakkelijk zal wezen 
een voldoend overzicht van den boedel te geven , en dat 
daartoe conferentiên met een advocaat kunnen noodig 
wezen. Deze bezwaren wegen te meer, waar de terug-
werkende kracht van het vonnis van faillietverklaring ver-
valt, zoodat, bij onvoldoende inrichting van den staat, 
alleen daarom het tijdstip, waarop het faillissement ingaat, 
wordt verscheven. Het overleggen van een staat moge 
aanbevolen worden op grond van het belang, dat de rccht-
bank reeds dadelijk met den boedel hekend zij, men vergete 
niet, dat, indien een schulüeischer de aauvraag doet, in 
het geheel geen staat wordt overgelegd en toeti geen be-
zwaar wordt gezien, in dat geval wélde faillietverklaring 
uit te spreken. 

Onderscheidene leden zouden er dan ook de voorkeur aan 
geven, dat het overleggen van den staat facultatief ge-
steld werd , dan wel met het overleggen van een summieren 
staat kon volstaan worden. Ofwel men kon aan de rechtbank-
de bevoegdheid geven. ook bij eigen aangifte den schu!de-
naar op te roepen en te hooren; eeue bevoegdheid, thans 
in art. 6 beperkt tot de gevallen, waarin een schuldeischer 
of het openbaar ministerie de faillietverklaring vragen. 
Wel is waar leest men in het slot der Memorie van 
Toelichting op dit artikel, dat de bevoegdheid der rechtbank-

tot het hooien van don schuldenaar ook zonder opzettelijke 
bepaling in den aard dor zaak li^t, doch het kwam wen-
schelijk voor die bevoegdheid in bet ontwerp uitdrukkelijk 
te verleenen. Men zou wellicht verder kunnen gaan , en , 
wanneer de verplichting tot het overleggen vau den staat 
uit bet ontwerp kwam te vervallen , de verplichting tot het 
in elk geval hooren of althans oproepen van den schul* 
(lenaar daarin opnemen. 

Do Commissie van Voorbereiding teekent hierbij aan, 
dat zij eenstemmig van oordeel is, dat de verplichting tot 
het overleggen van meergemelden staat uit het ontwerp 
behoort te vervallen. 

De bezwaren tegen «Ie verplichte overlegging van 
den staat worden gedeeld. Het. eerste en tweede lid 
worden dientengevolge ingetrokken. 

Ten aanzien van het hooren des schuldenaars wordt 
verwezen naar art. (i, eerste lid. 

Derde lid. Deze bepaling is geheel gelijkluidend met 
art. 705, tweede lid , van het Wetboek van Koophandel. 

: De vraag , of het in de bedoeling ligt hiermede uit te maken 
het geschilpunt, hoe gehandeld behoort te worden inge-
val van faillissemeut eener veunootschap onder eene firma , 
vindt men opgelost in het antwoord der Regeering op het 
advies van den Raad van State ad art. 2 , vijfde lid. ln-
tusschen wenseht de Commissie van Voorbereiding onder 
de aandacht der Regeering te brengen, dat, afgescheiden 
van de vraag, of de firma als rechtspersoon failliet ver-
klaard kan worden, nog overblijven verschillende andere 
open quaestién , b.v. of één vennoot het recht heeft voor 
de vennootschap der firma aangifte van faillissement te 
doen, en of het faillissement der firma dat der firmanten 
medebrengt. 

In plaats van »<?«" leze men *den naam". 

Het bestaan en blijven bestaan van open quaestién 
wordt erkend. Deze be'nooren echter, gelijk reeds 
hierboven werd opgemerkt, bij de herziening van het 
vennootschapsrecht tot eene oplossing te worden ge-
bracht. 

De drukfout is verbeterd. 
[De Commissie achtte, nu de eerste twee leden van dit 

artikel teruggenomen waren, bet wenschelijk, ook het 
overgebleven lid te doen vervallen en dus in geen enkel 
opzicht te praeju'licieeren de vraag, of de vennootschap 
onder firma als rechtspersoon moet worden erkend. Het 
door den Minister in art. 2 toegezegde nieuwe lid achtte 
zij voldoende. 

De Minister verklaarde ten deze evenmin eenige inno-
vatie te wensche:: , maar meende , dat, juist om de boven-
gestelde vraag niet te prnejudicieeren, het goed kon zijn , 
het overgebleven lid te behouden , hetgeen toch volkomen 
overeenstemt met het bestaande recht, (art. 763, tweede 
lid Wetboek van Koophandel). De Minister zou het echter 
willen voegen als tweede lid in art. 4 , terwijl dan als 
nieuw art. 5 in de plaats zou kunnen treden het toegezegd 
artikel, vermeld op bladz. 5 van het Verslag.] 

Art. G. Eerste lid. Volgens het ontwerp kan de recht-
bank bevelen , dat de schuldenaar worde opgeroepen. Men 
wilde, dat de rechtbank altijd daartoe verplicht zoude wezen 
en meende, dat chicanes niet te vreezen zijn , indien slechts 
bohoorhjk werd omschreven, wanneer en hoe de oproeping 
wordt gedaan. 

De bepaling sluit zich aan het bestaande rechtaan. 
Behoefte aan wijziging beeft zich niet doen gevoelen. 
Eene verplichting tot oproeping zal tot onnoodige 
vertraging aanleiding geven in notoire gevallen van 
insolventie , indien bijv. de schuldenaar zich op verren 
afstand bevindt. Bovendien, in alle gevallen van voort-
vluchtigheid van den schuldenaar, terwijl jaist dan 
snel handelen van groot belang is , ook omdat het 
openbaar ministerie ter zake vau bankbreuk eerst kan 
optreden na faillietverklaring. 

Niet alleen in verband met het vervallen van den 
staat (zie art. 5 , eerste lid), maar ook om onjuiste 
gevolgtrekkingen to voorkomen, is het limitatievo 
» Indien " enz. vervallen , zoodat de aanhef van art. 6 
wordt gelezen: >De rechtbank kan bevelen , dat" enz. 
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Tweede lid. Kan, vroeg men, ingevolge deze bepaling 
ook de creütcur, wiens schuldvordering nog oiat is ver-
vallen, faillissement aanvragen? Door de Rechtbank te 
Groningen werd deze vraag in ontkennenden zin beant-
woord, bevestigend daarentegen door liet Gerechtshof te 
Leeuwarden (1); het Gerechtshof te Amsterdam (2) en de 
Hooge Raad (3) achtten evenzeer faillietverklaring op 
vordering van eene niet opeischbare schuld mogelijk, mits 
van elders ophouden van betaling blijke. Daarentegen 
besliste een ander arrest van het Gerechtshof te Amster-
dam (4), dat de gefailleerde, die in verzet komt tegen 
zijne faillietverklaring, alleen behoeft te bewijzen, dat 
ten aanzien van den aanvrager nog geen ophouden van 
betaling bestond. In anderen zin wederom besliste de Recht-
bank te Arnhem (5); die rechtbank ging zoover, om, ook 
al had de aanvrager in het verzet berust, te onderzoeken 
of er werkelijk in het algemeen van insolventie bleek en 
nam de mogelijkheid aan van het ambtshalve door den 
rechter handhaven der faillietverklaring. 

Het artikel stelt twee eisenen voor de ontvaukelijk-
heid van het verzoek tot faillietverklaring: 1°. dat 
blijke , dat de feitelijke toestand, door » ophouden met 
betalen" aangeduid, aanwezig is; 2". dat blijke, dat 
de verzoeker schuldeischer is. Daarmede wordt ruimte 
gelaten voor de opvatting van den Hoogeu Raad. 

Art. 7. Waarom heeft hier verwijzing plaats naar het 
tweede lid van art. 93? Eenvoudiger zou het zijn te lezen : 
> De verzegeling geschiedt door den kantonrechter.'' 

Moet het derde lid van art. 93 hier geheel buiten toe-
passing blijven? 

Men vroeg, of van den verzoeker geene zekerheids-
stelling moest of mocht gevraagd worden. 

Het tweede lid wordt gelezen: « De verzegeling 
geschiedt door den kantonrechter. Buiten de verzege-
ling blijven, doch worden in het proces-verbaal kortelijk 
beschreven, de goederen, vermeld in art. 2 1 , n*. 1". 

Hoezeer de rechtbank de verzegeling niet zal toe-
staan , iudien niet overwegende redenen daarvoor plei-
len, is het toch raadzaam , aan haar de bevoegdheid 
te geven, om, zoo als ook in art. 729 Wetboek vau 
Burgerlijke Rechtsvordering is gedaan , zekerheidstel-
ling te vorderen. Het artikel is in dien zin aangevuld , 
door aan het eerste lid toe te voegen: »Zij kan daar-
aan de voorwaarde van zekerheidstelling, toteendoor 
haar te bepalen bedrag, verbinden." 

Art. 8. Ofschoon men met de Memorie van Toelichting 
erkende, dat het zelden voorkwam , dat een schuldeischer 
zich verzet tegen faillietverklaring op eigen aangifte, 
wenschte men er toch op te wijzen, dat ook na het jaar 
1888 één voorbeeld daarvan is voorgekomen (6). 

Eerste lid. Men vroeg , Ine de gefailleerde kennis krijgt, 
dat hij failliet verklaard is, ingeval hij niet is gehoofd. Eene 
bepaling in het tweeJe lid van art. (i, dat eene 
daartoe strekkende mededeeling hem wordt toegezonden, 
scheen noodig. Ook kwam de termijn van drie dagen velen 
te kort voor. 

Evenals naar het bestaaude recht zal de schuldenaar 
van de faillietverklaring kennis krijgen door liet op-
treden van den curator, die volgens art. 92 onmid-
dellijk de noodige maatregelen zal moeten nemen. 
Voor vlugge afdoening van zaken zijn korte termijnen 
onmisbaar. 

Tweede lid. Ook deze termijn scheen reien te kort. De 
curator kan met zijne werkzaamheden toch voortgaan. 
Een te korte termijn kwam des te gevaarlijker voor in een 

(J) Arrest van 14 November 1888, Maqazij* ran Handelsrecht 1889, 
blaciz. 77. 

(2) Arresten van 19 November 1880, Wcehhlad ran het Recht n". 
4588, en var. 4 Januari 1884, Weekblad ran het Recht n". 4993. 

(3) Arrest vau 7 Maart 1884. VAN DEN IIONERT . Burgerlijk Recht. 
49, XXI. 

(4) Arrest var. 11 Januari 1889, Maoazijn ran Handelsrecht 1889, 
bladz. 177. 

(5) Vonnis van lfi December 18fi». Maan zijn ran TUnirUrreht l«7fl, 
bladz. !!». 

(I!) Arrest Gerechtshof' te Amsterdam van 13 Februari 1891 .Afagattjn 
van Randtlrrecht 1891 , bladz. 875. 

ontwerp , dat het faillissement totniet-kooplieden uitbreidt; 
Il hijeeni verstreken, dan bestaat geen middel tot redres. 

Ben termijn van acht volle dagen kan toch werkelijk 
niet te kort gerekend worden. 

[Om tegemoet te kojmen aan de wenschen der Commissie, 
verklaarde de .Minister zich bereid, aan het tweede lid eene 
nieuwe zinsnede toe te voegen, luidende: 

»Indien hij tijdens de uitspraak zich niet binnen het Rijk 
in Europa bevindt, wordt die termijn verlengd tot eene 
maand."] 

Vierde lid. » Uiterlijk op den dag volgende op dien 
waarop hij heelt ingediend". Die termijn ka:: te kort zijn. 
Bij voorbeeld een procureur te Zutpbeti heeft verzocht iemand 
failliet tii verklaren , die te Nijmegen woont. Deze komt 
in hooger beroep te Arnhem, waarvan een schrijven naar 
Nijmegen en beteekening in Zutphen het gevolg zal zijn. 
Het scheen dus wenschelijk , een termijn van drie dagen 
aan te nemen. 

\\\ het hier gestelde geval is het vonnis tot failliet-
verklaring uitgesproken door de rechtbank te Arnhem. 
Het verzoek tot die verklaring zal derhalve door een 
procureur, toegelaten bij die rechtbank, en niet door 
een procureur té Zutpkeu, zijn ingediend. Üegerechte-
lijke kennisgeving van de behandeling in hooger be-
roep te Arnhem zal dus te Arnhem aan den aldaar 
wonenden procureur worden gedaan, waarvoor de 
gestelde termijn niet te kort is. 

[Door den Minister werd toegezegd , de woorden :»Uiten 
lijle op den dag" te vervangen door: »Uiterlijk op der 
tweeden dag". 

Door de Commissie werd gevraagd , of in eenige artikelen 
van het ontwerp het woord «schuldenaar" niet behoorde 
te wor len vervangen door «gefailleerde". De Minister merkte 
op, dat het naar zijn oordeel dp voorkeur verdiende, als 
regel te stillen om «schuldenaar" te lezen , waar het haude-
lingen betrof, vóór of na liet faillissement verricht, on «ge-
tailleerde", waar sprake was ran handelingen gedurende 
het faillissement. Dit onderscheid wenschte de Minister in het 
ontwerp alsnog wel beter toe te passen en door te voeren, 
zonder daarbij echter in overdrijving te vervallen. Zoo diende 
b. v. in art. 8 , vierde lid, > schuldenaar" behouden te 
worden, in verband met het eerste lil (ook aldus inartt. 
10 en 12); en moest b. v., om de duidelijkheid niette 
schaden, in art. 54 noodzakelijk «gefailleerde" blijven 
staan. Maar in artt. 14, 16, 23, 72, 91, 111, 144, 149, 
152, 19(5, tweede lid en 204 (tweemaal) is «schuldenaar" 
te «erviingoii door «gefailleerde"; in de artt. 2(5 oud , eerste 
lid, 27 oud, eerste lid, 31, 37, eerste lid, eerste zinsnede, 
43. eerste lid. 1". en 3°., 44 (tweemaal), 47, 48, laatste 
lid, 5 1 , eerste en laatste lid , 53 , eerste lid , laatste regel, 
63, tweede lid, 159, voorlaatste regel, 160, 162, eerste 
en tweede lid en art. 163, eerste, tweede en vierde 
lid , «gefailleerde" door «schuldenaar", terwijl in art. 37 , 
eerste lid, tweede zinsnede de woorden «des gefailleerden" 
en in art. 157 «van den gefailleerde" zullen vervallen en 
in art. 139 in plaats van «Indien hij" zal worden gelezen 
«Indien de gefailleerde".] 

Zesde lid. Het kwam noodzakelijk voor te bepalen , dat 
het hooger beroep persoonlijk of bij gemachtigde kan worden 
toegelicht, door toevoeging bij voorbeeld van de woorden: 
» met dien verstande, dat de schuldenaar het recht heeft 
op den voor de behandeling bepaalden tijd zijn verzet of 
hooger beroep in persoon of bij gemachtigde toe te lichten ". 

Behoort voorts, zoo vroeg men, behalve naar art. 4, ook 
niet verwezen te worden naar art. 6? 

Nog werd gevraagd, of het gerechtshof bevoegd is den 
curator op te roepen tot het «reven van inlichtingen. 
Hiertegen werd aangevoerd , dat alsdan het hooger beroep 
gepraejudicieerd zou zijn , omdat het gerechtshof inlich-
'.ingeii zou kannen verkrijgen, die den eenten rechter bij 
zijne beslissing' niet ten dienste hebben gestaan. Anderen 
zagen daarin geen bezwaar. 

Bij de constante praktijk.dat op een verzoekschrift, 
ook waar dit in hooger beroep is ingediend , des noodig 
zoowel de verzoeker, als de persoon, tegen wien hot 
isgericht, worden gehoord, is het onnoodig, dit bier 
speciaal te bepalen. Minder gewenscht is bet tevens, 
door dergelijke bepaling twijfel uit te lokken over 
de vraag, of zonder zoodanige bepaling wel tot het 
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booren van belangheb'ien len door den rechter zou 
kunnen worden overgegaan. Vooral in deze, omilat 
de voorgestelde bepaling op zich zelf onvolledig zou 
zijn. Ook de schuldeischer toch moet kunnen geboord 
worden. Reden om ook naar art. 6 te verwijzen is 
niet gevonden. De bevoegdheid, om den cantor te 
booren , wordt den rechter in art. 8 niet ontzegd en 
bezit hij dus ongetwijfeld. 

[Op de vraag van de Commissie, of het niet noodij^ is 
te vernielden , dat de schuldenaar kan worden gehoord , 
antwoordde de Minister, dat hij deze vermelding overbodig 
achtte , daar de schuldenaar zelf kan opkomen , omdat 
hij ook zelf In verzet of in hooger beroep is gekomen.] 

Zetende lid. Waarom wordt hier en in het vierde lid 
gesproken van »rechtsiollege" en niet van 'gerechtshof"V 
Men merkte hierbij op , dat de Staatscommissie in art. 8 
schreef »rechtscollege" en de Regeering dit onveranderd 
liet; in art. 155 schreef de, Staatscommissie »hof" en de 
Regeering veranderde dit in «rechtscollege", lerwijl in art. 
211 de Staatscommissie schreef > gerechtshof", wat door 
de Regeering wede;om onveranderd werd gelaten. 

In het vierde lid kan niet van » gerechtshof" worden 
gesproken, omdat dit lid handelt zoowel over het 
verzet bij de rechtbank, als het hooger beroep bij bet 
bof. Daarom de uitdrukking »rechtscollege ". In 
het zevende lid en in art. 155 is het juister van 
• gerechtshof' te 3preken. 

[Door den Minister werd op het volgende gewezen. 
Volgens art. 15 wordt door den griffier van het recbts-
college, dat de vernietiging heeft uitgesproken (dus door 
den griffier van de rechtbank, in geval van vernietiging na 
verzet; door den griffier van het gerechtshof, in geval van 
vernietiging na hooger beroep), zoodra de vernietiging in 
kracht van gewijsde is gegaan , daarvan kennis gegeven 
en aankondiging gedaan on wel met het oog op art. 11. De 
griffier moet dus weten , of hooger beroep — na vernietiging 
der laillietverklaring ten gevolge van verzet, — respectieve-
lijk cassatie na vernietiging ten gevolge van hooger beroep, 
— is ingesteld. Immers, wordt hooger beroep of cassatie 
ingesteld, dan gaat de beslissing, houdende vernietiging, 
vooralsnog niet in kracht van gewijsde. Hij kan dit alleen 
te weten komen, indien de griffier van het rechtscollege, 
waarbij het hoog r beroep of de cassatie wordt ingesteld, 
hem daarvan kennis geeft. Dit moest art. 8, zevende lid 
bepalen , doch het is verkeerd geplaatst; immers art. 8 
handelt niet over hooger beroep na vernietiging der failliet-
verklaring , maar integendeel over hooger beroep na uit-
spraak der faillietverklaring. De bepaling behoort te staan 
bij de artt. 9 en 10. Het laatste lid van art. 8 moet dus 
vervallen, terwijl de artt. 9 en 10 gewijzigd behooren te 
worden. 

Ten slotte werd door de Commissie de wenschelijkheid 
betoogd , dat in het ontwerp alsnog werd opgenomen eene 
soortgelijke bepaling, als thans voorkomt in het zevende 
lid van art. 791 , Wetboek van Koophandel, omtrent het 
recht van verzet tegen eene faillietverklaring en het recht 
van hooger beroep. 

De Minister kon echter die wenschelijkheid , althans voor-
alsnog, niet deelen. Aan zoodanige, bepaling waren zijns 
inziens nadeelen verbonden, die door bet zeer twijfelachtig 
voordeel daarvan geenszins werden opgewogen. 

Art. 9. 

In verband met het naar aanleiding van art. 8 , zevende 
lid, opgemerkte verklaarde de Minister, dat dit artikel 
aldus zal moeten worden gewijzigd: 

» Bij afwijzing van de aangifte of aanvraag tot failliet-
verklaring bestaat recht van hooger beroep gedurende acht 
dagen na den dag der afwijzing. 

» Hetzelfde geldt bij vernietiging der faillietverklaring ten 
gevolge van verzet, in welk geval van het hooger beroep 
door den griffier van het gerechtshof, waarbij hetisaau-
gabracht, onverwijld wordt kennis gegeven aan den grif-
lier van de rechtbank, die de vernietiging heeft uitge-
sproken. 

»De insLdling en behandeling van het hooger beroep 
geschiedt op de wijze, in de artikelen 4 en 6 voorge-
schreven."] 

Art. 10. Ook hier moet het recht toegekend worden 
tot toelichting persoonlijk of bij gemachtigde. Men vergelijke 
het aangeteekende bij art. 8 , zesde lid. 

Btr$U lid. In hot antwoord der Regeering op het ad-
vies van den Raa i van State wordt medegedeeld , dat het 
woord » schuldeischers" is veranderd in »schuldeischer". 
Daaraan i.s echter door de vurige Regeling niet voldaan. 
Kr behoort duidelijk to worden uitgemaakt, dat alleen die 
•cbuldeiecber in cassatie kan komen , die de aanvraag heeft 
gedaan, evenals Let openbaar ministerie, wanneer bet do 
faillietverklaring heeft gerequireerd. 

Vergelijk hierboven bij art. 8 , zesde lid. 
> Schuldeischers" is eene drukfout, die thans ver-

beterd wordt. 
»De schuldeischer" toont voldingend aan, dat alleen 

"V schuldeischer, die de aanvraag deed, in cassatie 
::;ni komen. 

[Dit artikel, in verband met de wijziging van het vorige 
artikel, wensehte de Minister te lezen als volgt: 

>Van het arrest, in hooger beroep gewezen , kunnende 
schuldenaar, de schuldeischer en het Openbaar Ministerie , 
gedurende acht dagen na den dag der uitspraak, in cas-
entie komen. 

>Het beroep in cassatie wordt aangebracht en behandeld 
op de wijze, bij de artikelen 4, 6 en 8 bepaald. 

• Indien de cassatie is gericht tegen een arrest, houdende 
vernietiging van het vonnis van faillietverklaring, geeft 
de griffier vau den Hoogcn Raad van het verzoek tot 
cassatie onverwijld kennis aan den griffier van het gerechts-
hof, dat de vernietiging heeft uitgesproken."] 

Art. 12. Uit artikel bepaalt, dat, hangende het verzet, 
het hooger beroep of de cassatie, geene raadpleging over 
een akkoord plaats kan hebben. De aandacht werd er op 
gevestigd, dat volgens art. 108 binnen veertien dagen na 
de faillietverklaring dag en uur der verificatievergadering 
moeten bepaald worden , terwijl volgens art. 141 hoogstens 
drie weken later over het ontwerp van akkoord zal moeten 
zijn geraadpleegd en beslist. Het kan voorkomen, dat tot 
en met de cassatie negentig dagen verloopen, zoodat 
daarna een akkoord uitgesloten zou zijn. 

Op het aanhangige verzet, hooger beroep of cassatie 
zal de rechter-commissaris kunnen letten bij de vast-
stelling van den termijn voor de verificatie. Verder is 
het aangevoerde bezwaar, voor zooverre het zich in de 
praktijk toch kan voordoen, te ondervangen door 
eene wijziging van art. 108. (Zie de aanteekening 
bij den aanhef van de vijfde afdeeling van dezen titel. 

Art. VA. Eerste lid. Ue aanstelling van den curator wild e 
men ook voor het vervolg aan de rechtbank overlaten. De 
wenschelijkheid werd hierbij echter algemeen betoogd , dat 
voortaan die aanstelling bij de rechtbanken op onpartijdige 
wijze zou geschieden, hetgeen thans bij sommige dier 
colleges niet het geval is — een misbruik , waartegen door 
het opnemen van wettelijke bepalingen niet te waken is (1). 

Sommige leden drongen voorts aan op de benoeming 
van twee curators, waarvan één gekozen uit de schuld-
eischers. De hoogere kosten , daaruit voortvloeiend, zou-
den huns inziens ruimschoots door de voordeelen worden 
opgewogen. Het toezicht van de zijde der schuldeischers 
zou verscherpt worden en mitsdien gunstig terugwerken 
op hunne gezamenlijke belangen. Tegenwoordig bestaat 
er, zoo werd door enkele dezer leden nog opgemerkt, 
eene te groote toegevendheid van den curator tegenover den 
gefailleerde , hetgeen in het nadeel van deu boedel uitloopt. 
Menigeen gaat er te licht toe over, zich failliet te geven ; 
hij zet zijne zaken met behulp van den curator voort en 
wordt uit den boedel onderhouden, terwijl de schande, 
vroeger aan een fiillissemeut verbonden, den gefailleerde 
nauwelijks meer vervolgt. 

Tweede lid. Is deze bepaling naast art. 74 niet overbo-
di;r ? Sommigen wilden de benoeming van eene voorloo-
pige commissie uit de schuldeischers in ieder geval im-
peratief gesteld hebben. 

Men vergelijke overigens hetgeen is aangeteekend bij 
Titel I , § 6. 

(1) Vergelijk mr. LOD. S. JBOAS in Tktmit 1891, bladz. 598. 
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Het opstel in Themis 1891, blz. 599, wijst meer op 
hut volgen van verschillende stelsels, niet op misbruw 
ken. Maar — zij het beweerde ook juist — het wordt 
erkend, dat de wet daartegen niet kan waken. 

Voor het overige mag noch de benoeming van twee 
curators, noch die van eene voorloupigecommissie uit 
de schuldeischers, imperatief worden voorgeschreven. 
In kleine faillissementen , zooals er voorkomen, stel 
met een f 30 actief of minder en f 300 passief, zou 
dergelijk imperatief voorschrift, zonder Benig nut , 
slechts tot overlast, omslag en kosten leiden. 

Het tweede lid is overbodig on zal daarom ver-
vallen. 

Verg. ook het antwoord bij art. 99. 

Art. 14. Eerste lid. Waarom zou, vroegeu sommigen» 
deze plaatsing niet door den curator geschieden? Wie 
schiet den griffier de kosten daarvan voor ? Is het do bedoe-
ling , dat hij bevoegd is daarvoor salaris in rekening te bren-
gen? Wie draagt de kosten der plaatsing in één o( meer, 
door den rechtercommissaris aan te wijzen , nieuwsbladen , 
wanneer het actief van den boedel gelijk nul is? Zou in 
dat geval niet met plaatsing in de Nederlandsehe Staats-
courant kunnen volstaan worden ? Anderen wenschten 
naast de nieuws- ook vakbladen opgenomen te zien. 

Door sommigen werd bovendien in overweging gegeven, 
het hier bedoelde uittreksel, althans wanneer het een 
faillissement gold van een in eene kleine gemeente wonenden 
schuldenaar, aan het gemeentehuis van diens woonplaats 
te doen aanplakken. Dit zou, naar men meende, op het 
eergevoel een gewichtigen indruk maken en bovendien in 
bedoelde plaatsen de bekendwording van het vonnis in de 
hand werken. 

Ten slotte werd , in verband met art. 19 , door enkelen 
gewezen op het groote belang van eene algemeene lijst 
van alle faillissementen voor het geheele land, wekelijks 
uit te geven. 

Tweede lid. Is het niet gewenscht in art. 17 op te nemen, 
dat elke in dezen titel bevolen plaatsing in de Nederlandsche 
Staatscourant kosteloos geschiedt? 

Er is geen overwegend bezwaar, do zorg voor de 
plaatsing aan den curator op te dragen , gelijk thans 
ook geschiedt. 

Het is echter raadzaam , de plaatsing in vakbladen 
en do aanplakking in kleine gemeenten (hoe de kleine 
ook aan te wijzen ?) aan het gemeentehuis niet voor 
te schrijven. De wet bepale zich tot het strikt nood-
zakelijke, ook ter vermijding van onkosten. Bovendien , 
vakbladen zullen van de uitgesproken faillissementen 
toch wel geregeld melding maken, nu volgens het 
ontwerp slechts de Staatscourant daarvoor is te raad-
plegeu , en in kleine gemeenten krijgt een faillissement 
ook zonder aanplakking spoedig genoeg algemeene 
ruchtbaarheid, terwijl de schuldeischers, die ge-
meenlijk in de grootere plaatsen wonen, daardoor 
niet worden gebaat. 

Aan het privaat initiatief kan voorts gerust worden 
overgelaten , do behoefte aa:i welcelijksehe of andere 
algemeene lijsten van faillietverklaringen te bevredigen. 

In het eerste lid wordt dan » griffier " vervangen 
door » curator ", terwijl in plaats van » commissie'' 
gelezen wordt: » voorloopige commissie". 

Br is voorts gven bezwaar, het tweede lid te doen 
vervallen en aan art. 17 als eerste lid toe te voegen: 

» Elke in dezen titel bevolen plaatsing in de yedcr-
landsche Staatscourant geschiedt kosteloos". 

Art. 15. Men vestigde de aandacht op de taalkundig 
onjuiste uitdrukking: » kan opgekomen worden", die ook 
in art. 18 voorkomt. Ook buitendien is de uitdrukking 
niet gelukkig gekozen, daar men immers tegen cassatie 
niet opkomen kan. 

Zonder de behoefte aan wijziging te erkennen, is er 
echter ook geene liedenkiog, om te lezon: » en in de 
twee eerste gevallen de termijn om in hooger beroep 
of in cassatie te komen , verstreken is " enz. In art. 
18 is geene onjuistheid. 

Door de Commissie werd gewezen op de wenschelijkheid, 
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dat hier de griffier — en niet de curator of de rechter-com-
missaris, zooals art. 99 voorschrijft—, in verban 1 met art 13 
van de hierbedoelde uitspraak ook kennis geve aan de 
administratie der posterijen en der telegrafie. De Minister 
beaamde deze opmerking en verklaarde zich bereid, achter : 
«curatoren" op te nemen de woorden »aan de administratie 
der posterijen en der telegrafie"; hij vestigde er voorts de 
aandacht op , dat na do wijziging van art. 14 ook het 
slot van art. 15 behoort te veranderen, door in een tweede 
lid te lezen : » de curator doet daarvan aankondiging" enz 

[Art. 16. Door sommigen werd het afgekeurd , dat twee 
zoo heterogene onderwerpen , als kostelooze behandeling en 
opheffing van het faillissement, in één artikel waren op-
genomen ; te meer, omdat » de toestand des boedels", die 
tot het ééne of het andere aanleiding zal geven, toch wel niet 
in beide gevallen dezelfde zal zijn. 

De onderwerpen mogen heterogeen zijn , het is een 
alternatief, waarvoor de rechter geplaatst is naar ge-
lang van don toestand des boedels, waaromtrent de 
rechter in ieder concreet geval heeft te beslissen. 

Art. 17. Zie hierover bij art. 14. 
Art. 18. Men vroeg, of onder «aanvrager "jjin de tweede 

zinsnede ook eigen aangifte begrepen is. 
De redactie is gewijzigd door de lezing: «opnieuw 

aangifte of aanvraag tot faillietverklaring wordt ge-
daan , is de schuldenaar of de aanvrager verplicht " 
enz ] 

("In verband met de wijziging, reeds aangebracht in 
art. 15, zullen de woorden: «en daartegen kan door den 
schuldenaar en de scbuldeischers op dezelfde wijze en 
binnen dezelfde termijnen opgekomen worden", vervangen 
worden door: » ; daartegen kunnen de schuldenaar en 
de scbuldeischers op dezelfde wijze en binnen dezelfde 
termijnen opkomen".] 

Art. 19. Eerste lid. Vele leden hadden bezwaar tegen het 
hierbedoelde openbaar register bij elke rechtbank , en zouden 
de voorkeur geven aan het houden van een enkel register, 
dat hel; geheele land omvatte. Deze bepaling — men raad-
plege de opmerkingen bij Titel I , § 7 — zal de werkzaam-
heden der griffiers vermeerderen. Men kon hierin alleen 
toestemmen, wanneer de Regeering meende, dat geene 
schadeloosstelling aan de griffiers daarvoor behoorde te 
worden verleend. 

Is het de bedoeling, dat een ieJer kosteloos het register 
zal kunnen inzien ? Zoo neeu , ware het dan niet wensche-
lijk , dit in het artikel op te nemen ? 

5°. Volgons sommigen kan dit vervallen, als reeds 
begrepen onder 1°. 

Een algemeen register voor het geheele land zou veel 
administratieven arbeid vorderen, zonder evenredig 
voordeel. Zelfs is het de vraag , of het niet minder nut 
zou hebben, dan het voorgestelde. Vooral nu het ook 
het faillissement van niet kooplieden zal betreffen, 
zal de raadpleging voor belanghebbenden meeren-
deels gemakkelijker zijn in de nabijheid der woon-
plaats, dan in een algemeen centraal bureel. 

Voor de hier bedoelde werkzaamheden behoort aan 
de griffiers geene schadeloosstelling te worden ver-
leeud ; deze werkzaamhedeu worden hun niet opge-
legd in het belang van bepaalde personen , maar in 
het openbaar belang. In hun vast traktement vinden 
zij de belooning voor dergelijke ambtsplichteu. 

Het register moet kosteloos kunnen worden inge-
zien. Deze bedoeling ligt in de uitdrukking: » openbaar 
register," maar zij worde in de redactie opgenomen. 

In het ontwerp is onderscheiden tusschen opheffing 
van het faillissement (art. 16) en vernietiging van de 
faillietverklaring (art. 11). Daarom kan n°. 5 niet 
vervallen. 

Het derde lid wordt mitsdien gelezen: »De griffier 
is verplicht aan ie Ier kostelooze inzage van het regis-
ter en tegen betaling een uittreksel daaruit te ver-
strekken." 

Ten aanzien van de wijziging, in n°. 3 van het 
eerste lid gebracht, wordt verwezen naar het aan-
geteekende bij art. 164. 
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Van de gevolgen der faillietverklaring. 

Art. 20. Omtrent hot beginsel, in dit artikel en volgende 
nedergelegd, werd reeds in bijzonderheden getreden nuar 
aanleiding van Titel I , § 3 , 8*, en zij, welke het 
daar uiteengezet gevoelen verdedigden , wenschten dan ook 
in dit artikel achter »faillissement" in den derden regel 
ingevoegd te zien »door erfenis of lug-a.it" 

Natuurlijk, zoo werd voorts opgemerkt, bedoelt het 
ontwerp niet, ilat hetgeen hijv. aan curatoren in het fail-
lissemeut vau een commissionnair wordt afgegeven ter vol-
doening aan eene overeenkomst, door den commissionnair 
als zoodanig en dus voor zijn committent aangegaan , tot 
den boedel behoort. Men meende toch , dat dit aan den 
committent toekwam. Aldus werd beslist door den Hoogen 
Raad bij arrest van 5 April 1889 (1). In het algemeen 
meende men, dat de curator, ten behoeve van derden 
goedereu ontvangende, door dit artikel niet ontslagen is 
van de verplichting, ze aan deze te verantwoorden. 

Onder »goederen" worden hier geen rechten begrepen. 
Wel echter, naar men veronderstelde, bij art. 22. 

Met verwijzing naar het antwoord op de opmer-
kingen naar aanleiding van Titel I , § 3 , '3*. gegeven, 
wordt ingestemd met de meening, dat niet tot den 
boedel behoort, wat de curator ten behoeve van derden 
ontvangt. 

«Goederen" wordt hier, evenals in art. 22, gebezigd 
in den zin van »bona", van »al wat deel uitmaakt 
van het vermogan'' of» vermogeosbestanddeeleu ". Voor 
eene nauwere aansluiting aan de terminologie van het 
Burgerlijk Wetboek zou gelezen kunnen worden 
«zaken ", maar, hoewel erkend moet worden, dat de ter-
minologie voor het overige wisselend is, in art. 439 vgl. 
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
wordt juist bij de regeling van het executoriaal be-
slag telkens van »goedereu" gesproken, in den zin 
vau »zaken ". 

[Nu in art. 22 het woord «goederen " vervangen is door 
«vermogen", achtte de Commissie liet wenschelijk, ook 
hier dat woord te doen vervallen en in plaats vau »de 
goederen die" te lezen «hetgeen". De Minister verklaarde 
zich hiertoe bereid.J 

Art. 21. In dit artikel wordt nu eens. als in 2°. en 5°., 
van » gefailleerde", dan weder, als in 3°. en het laatste 
lid, van » schuldenaar" gesproken. Men meende , dat al-
thans in 3°., evenals in 5°., van «gefailleerde" behoorde te 
worden gesproken (2). 

Onder 3°. wordt «schuldenaar" veranderd in «ge-
failleerde". 

1°. Waarom , vroeg men, wordt hier alleen genoemd 
art. 447 n°. 2—5 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering? Moet hier niet tevens vermeld worden art. 448 
van dat Wetboek ? Immers, indien er geene crediteuren zijn, 
die daarop preferentie hebben — men vergelijke liet tweede 
lid van dat artikel — zijn de daar genoemde goederen 
evenmin voor beslag vatbaar. Wat zal voorts gelden ten 
opzichte der gagie van schipper en schepelingen (art. 21c 
der wet van 7 Mei 185G, Staatsblad n°. 32) en van het 
auteursrecht (art. 9c der wet van 28 Juni 1881, Staatsblad 
n°. 124), welke evenzeer onvatbaar voor beslag zijn ver-
klaard? 

Nog werd er de aandacht op gevestigd, hoe art. 173, 
tweede lid van het ontwerp toelaat, dat »eenig huisraad", 

(t) Mat/azijn van Handelsrecht 1889. bladz. 258. 

(2) De Commissie van Voorbereiding meent liier ter plaatse er op 
te moeten wijzen, dut herhaaldelijk in het ontwerp hetzelfde begrip door 
verschillende woorden is aangeduid. Zij acht dit niet wenschelijk en heeft 
getracht, daarop telkens de aandacht te vestigen. UXOKR, System des 
oesterreischichen Pritratrechts, VI . bladz. 22 $1, zegt: ..das burgerliche 
Gesetzbuch wechselt nnr. in allerdings unzweckmasziger Weise, um 
des Wohlklanffs willen mit den Ausdrücken". OPZOOMER schreef reeds 
in Onze achterlijkheid in &• kunst van tvetgeving, bladz. 38: „Wetgevers 
plegen groote vrienden van het varietas delectat te zijn". 
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door den rechter-commissaris aan te wijzen, den gefailleerde 
worde gelaten. De Memorie van Toelichting, hladz. 94, acht 
deze bepaling noodig, omdat art. 447 Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering ondar de niet voor inbeslagneming 
vatbare goederen voorwerpen, tot het huisraad behoorende, 
niet noemt. Hierbij werd opgemerkt, in de eerste plaats, dat 
onder «huisraad ", volgens art. 571 Burgerlijk Wetboek , uiet 
wordt begrepen lijflinnen , hetgeen toch voorzeker behoort 
tot datgeen, wat men den gefailleerde althans voor een deel 
wil laten. Nog werd gevraagd, waarom deze bepaling eerst bij 
de vereffening des boedels voorkomt; en, zoo daar reden voor 
is, waarom het te dezer plaatse opgenoemde reeds ab initio 
van het faillissement is uitgesloten. In art. 93 , derde lid, 
wordt voorts bepaald, dat da goederen, vermeld in art. 
2 1 , n°. 1 , buiten de verzegeling blijven. Moet daaruit 
worden opgemaakt, dat meergenoemd huisraad wel wordt 
verzegeld ? 

Dat de sub 1°. vermelde goederen buiten het faillissement 
blijven, keurde men overigens goed. Toch zullen, 
indien zij onbetaald zijn, de verkoopers daarvan in het 
faillissement kunnen opkomen, terwijl hun echter het recht 
van reclame en van preferentie ontnomen wordt. Zou het 
daarom , vroeg men , niet noodig zijn voor die schuldvor-
deriugen preferentie toe te staan op alle de roerende en 
onroerende goederen en art. 1195 , 5°., Burgerlijk Wetboek 
in dien geest uit te breiden ? 

1°. Dit nummer luide als volgt: 
»De goederen, vermeld in artikel 447, n°. 2—5 van 

het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; de 
gelden of jaarwedden, vermeld in artikel 756, 3°. van 
dat Wetboek; de gagie, indiende gefailleerde schipper 
of schepeling' is, en het auteursrecht, alsmede de 
goederen , vermeld in het eerste lid van art. 448 van 
genoemd Wetboek , tenzij in het faillissement schuld-
eischers opkomen wegens vorderingen, vermeld in 
het tweede lid van dat artikel". 

De in artikel 21 opgenoemde zaken zijn ab initio 
van het faillissement uitgesloten, omdat zij niet vatbaar 
zijn voor beslag, en dus niet aan het beheer en de 
beschikking van den schuldenaar mogen worden ont-
trokken. Wat art. 173 van het ontwerp betreft, met 
het daar vermelde huisraad («lijflinnen" behoeft er 
niet bij, als begrepen onder «de kleedereu" van art. 
447, 2°. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 
is het anders Het behoort tot de voor inbeslagneming 
vatbare zaken, waarvan aan den gefailleerde wel in 
den regel het gebruik zal worden toegestaan, maar 
waarover hij niet mag beschikken. Eerst als de boedel 
insolvent is en dus tot de tegeldemaking moet wor-
deu overgegaan, is het tijdstip aangebroken om te 
overwegen, in hoeverre, in verband met alle bekende 
omstandigheden, de menschelijkheid gebiedt, aan den 
gefailleerde het een en ander te laten. Aan den rechter-
commissaris wordt dit in art 173 opgedragen. Evenals 
naar het geldende recht zullen de hier bedoelde zaken 
behooren tot die, welke verzegeld worden. 

Met betrekking tot de verkoopers van de sub 1°. 
vermelde goederen , die onbetaald bleven, wordt de 
praemisse gesteld, dat hun «het recht van reclame en 
van preferentie ontnomen wordt". Dit recht ontleenen 
zij aan art. 1185 3°. j . 1190 van het Burgerlijk Wet-
boek. Maar art. 447 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering, aanhef, zegt zoo pertinent mogelijk: «uit 
welken hoofde ook "; volgt hieruit niet, d«t ten opzichte 
van de goederen, bedoeld in'art. 447 2°. vlg. Wetboek 
vau Burgerlijke Rechtsvordering, ook buiten faillisse-
ment, door den aanhef van art. 447 wordt gederogeerd 
aan de aangehaalde artikelen van het Burgerlijk Wet-
boek, zoodat voor den onbetnaldon koopprijs van de 
in art. 447, 2". vlg. Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering bedoelde goederen het recht van reclame 
en preferentie van art 1185 3°. j°. 1190 van het Bur-
gerlijk Wetboek niet bestaat? Immers, hoe zou men 
op die gronden die rechten kunnen uitoefenen, waar 
zij volgens art. 447 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering uit geenerldhoofde voor beslag vatbaar zijn? 

In ieder geval is liet niet wenschelijk, aan bedoelde 
schuldvorderingen in het faillissement eene preferentie 
tce te kennen , welke zij buiten faillissement niet be-
zitten. 

http://lug-a.it
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De executie buiten faillissement en executie door 
faillissement moeten zooveel mogelijk door dezelfde 
regelen worden beheerscht. 

2'. Hierboven, bij Titel I, '.1°., werd reeds opgemerkt, 
dat sommigen art. 20 anders wenschten te doen luiden. 
Geschiedt zulks, dan vervalt 2°. 

•Persoonlijke werkzaamheid". Volgt daaruit, dat de baten 
der werkzaamheid van des schuldenaars vrouw , met wie hij 
in gemeenschap is gehuwd , wèl in het faillissement vullen ? 

» Ter beoordeeling van den rechter-commissaris". Zelfs 
afgescheiden van liet vroeger uiteengezette beginsel 
laat deze bepaling, ook met het oog op net tweede lid van 
art. 67 , dat honger beroep hier uitsluit, naar veler oordeel 
te veel aan het arbitrium judicis over. De Memorie van 
Toelichting , zoo werd voorts opgemerkt, wijst er op , dat, 
wanneer den schuldenaar alle vruchten van zijn arbeid 
worden ontnomen, deze er de voorkeur aan zal geven niet 
te arbeLlen , of, zoo hij arbeidt, bet zoogenaamd om niet 
te doen. Het behoeft echter geen betoog, dat, wanneer hem 
door den rechter-commissaris slechts een gedeelte van die 
vruchten worden toegekend, hij ook niet meer dan in 
evenredigheid tot dat gedeelte zal arbeiden. De bepaling 
behoorde dan ook uit bet ontwerp te vervallen. 

Mocht zij behouden blijven, dan meende men tocli, dat, 
om het verband , hetwelk tusschen de bepalingen sub 1°. en 
sub 3°. bestaat, deze op elkander dienden te volgen. 

Ook dan , indien , gelijk sommigen wenschten , bet 
faillissement beperkt werd tot het vermogen, dat 
de schuldenaar bezit op liet oogeublik van de failliet* 
verklaiing, kan 2°. niet vervallen. Althans in Duitsch* 
land wordt aangenomen, dat volgens de Koukurs* 
ordnang, waarop de bedoelde leden (zie bij Titel I , 
§ 3 , 3°.) zicii beroepen, het salaris, dat de gefailleerde 
gedurende het faillissement beurt, tot den faillieten 
boedel behoort, indien hij dit salaris, wat in den 
regel het geval zal zijn , verdient krachtens eene vóór 
de faillietverklaring gesloten overeenkomst. Z'>o zegt 
KOHLKR, Lehrbuch des Konkursr echts, bladz. 114:» Daher 
verfalleu dem Konkurse nicht nur betagte und bedingte 
Forderungen, sondern auch künftige Eorderungen 
des Sehuldneri, sofem sie aus einem gegenwürtigen 
Rechtsverhültnisse hervorgehen und der sofortigen, 
gegenwftrtigen Exekution unterliegen. Dies gilt ins-
besondere auch von Gehaltsansprüchen , Pensionen : es 
er.tscl.eidet hier die Exekutionsordnung, esenfseh. idet 
§ 733, 734 der Civilprosessordnung"; en in de noot 
»obne Rücksieht darauf, ob sie noch duren Arbnt 
verdi-nt werden ritussen oder nicht". 

Het stelsel, neergelegd in artt. 20 en 2 1 , 2 \ , 
schijnt dan ook bet meest billijke en houdt, wat dan 
toch ten slotte den doorslag mopt geven, het best 
rekening met de verschillende, ook tegenstrijdige be-
langen , die Ui het spel zijn en geregeld moeten 
worden. Door do bepaling van art. 21 , 2° zal de 
getailleerde er belaug bij behouden, ijverig te arbeiden. 
Naarmate hij meer verdient zal het deel, dat hem wurdt 
toegekend, grooter kunnen zijn , daar de rechter-
commissaris dat deel wel in percenten xnl bepalen, 
indie:: de omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

Waarom van de, eenvoudige en geheel feitelijk" be-
schikking van den rechter-commissari* hooger beroep 
mogelijk zou moeten zijn, wordt niet ingezien. De !:iar-
doorte veroorzaken omslag en kosten zouden nietge* 
rechtvaardigt!zün. Men mag bijden rechter-commissaris 
genoegzaam beleid veronderstellen . dat bij van eene 
hem toegekende bevoegdheid niet juist zoodanig ge-
bruik zal maken, dat des wetgever! bedoeling zou 
verijdeld worden. Als waarborg daartegen behoeft 
werkelijk het middel van hooger beroep niet te worden 
toejrelaten. 

Waarom het verband tustcbeo n° 1 en u°. 3 zoo 
innig zou zijn , dat daartusscheu n°. 2 niet zou mogen 
geplf.atst worden, is niet duidelijk. 

»Persoonlijke werkzaamheden". Zie hieronder sub 5°. 

3°. De hier opgenomen uitzondering vond goedkeuring; 
maar, vroeg men , waarom ' aar ook niet uitgestrekt tot 
hetgeen verstrekt wor Jt aan des schuldenaars echtgenoot, 

mot wie hij is gehuwd in gemeenschap van goederen, of 
van winst en verlies, of van vruchten en inkomsten 
(art. 22i Burgerlijk Wetboek)? Eu waarom ook niet tot 
de uitkeering tot onderhoud , na een vonnis tot echtschei* 
ding door den aenen echtgenoot aan de andere te ver-
strekkon (art. 820 Wetboek van B irgerlijko Rechtsvor-
deringj artt. 208, 280 en 301 Burgerlijk Wetboek)? 

Zijn, werd voorts gevraagd, onder de hier bedoelde 
gelden ook begrepen die, welke somtij is door ouders aan 
hunne kinderen jaarlijks worden uitgekeerd ? Deze zijn 
toch meestal slechts gedeeltelijk als alimentatie te be-
schouweu. En wie beslist hieromtrent ? Het antwoord 
luidde , dat h>*t bovenstaande ^em 'Tactisch belang heeft; 
immers de ouders zullen in het hier bedoelde geval tijdens 
het faillissement zeker niet aan den curator betalen en 
daartoe ook niet verplicht zijn. 

» Verstrekt worden". Volgt hieruit, dat, als de curator 
in den boedel dergelijke gelden , die derhalve reeds ver-
strekt zijn , vindt, deze in het faillissement komen ? 

Bij wijziging van art. 20 in meergemelden zin zou ook deze 
bepaling behooreu te vervallen , tenzij men haar wil be-
houdeu voor die gelden, die reeds vóór het faillissement 
verstrekt zijn en in den boedel worden gevonden. 

Naar aanleiding der gemaakte opmerkingen wordt 
dit nummer gelezen: » de gelden, die aan den gefail-
leerde verstrekt worden ter voldoening aan eenen 
wettelijken onderhoudsplicht." 

Wat ouders aan kindeen uitkepren zal öf strekken 
ter voldoening aan wettelijken onderhoudsplicht en 
dan krachtens deze bepaling buiten het faillissement 
blijven, óf eene onverplichte ondersteuning uitmaken , 
en als zoodanig er buiten vallen ; immers het staat 
een ieder vrij, zoo het hein lust, den gefailleerde te 
onderhouden of hein daartoe de middelen te verschaffen. 

«Verstrekt worden." Hoe zouden dergelijke gelden, 
die reeds verstrekt waren , in den boed'd gevonden 
kunnen worden? Do curator zal , contanten vindende, 
(ien oorsprong daarvan er niet aan kunnen waarnemen. 

4°. Het recht van gebruik en vr.u bewoning (ar t 870 
en 874 Burgerlijk Wetboek) is persoonlijk e", dus niet voor 
executie vatbaar (vgl. du Memorie van Toelichting op art. 
20). Het recht van vruchtgebruik is niet persoonlijk (art. 
819 Burgerlijk 'Vetboek) en valt dus in het faillissement. 
De curator kan het verknopen. En het recht van vrucht-
genot ? Is dit uu niet persoonlijk — en art. 21 , 4° zou 
dit doe:' veronderstellen - • , kan dit dan door den curator *rer-
kocht worde:; ? Toch zou uil de formuleering moeten worden 
opgemaakt, dat zulks de bedoeling niet is. 

Het tweede lid van art. 07 sluit hier booger beroep u i t ; 
de rec:.ter-comn:iss:iris tneft dus hier eene discretionaire 
macht. Waar bet faillissement echter geopend en dus be-
rechtigd kan worden op eene geheel andere plaats, dan 
waar de kinderen van den gefailleerde wonen, zou het, 
vroeg men, daar niet wenschelijker zijn door den kanton-
rechter te doen bepalen , welk deel van het vruchtgenot 
bestemd moet blijden voor de opvoedi: g der kinderen? 
Ware dit, in allen gevalle niet meer in overeenstemming 
met de economie onzer wetgeving? Men vergelijke hierbij 
de bepaling van art. 373 Burgerlijk' Wetboek. 

Het vruchtgenot van art. 30G Burgerlijk Wetboek 
kau niet met vruchtgebruik gelijk gesteld worden. 
Het geeft niet, gelijk het vruchtgebruik, beheer over 
de daaraan onderworpen zaken. 

Het vruchtgenot en het beheer over bet kinderen-
goed kunnen iu verschillende handen sijn (1). In geen 
geval kan de curator dat beheer, een familierecht, 
uitoefenen. Degene, die het beheer heeft, zal dus a l , 
wat de goederen van den minderjarige meer opbrengen, 
dan het door (ien rechter-commissaris bepaalde bedrag, 
aan den curator moeten uitkeeren (2). Heeft de ge-
failleerde zelf, bijv. als vader, het beheer over de 
goederen zijner kinderen nevens het vruchtgenot, dan 
zal hij de vruchten ook gedurende het faillissement, 
omdat bij hem het beheer blijft, innen en aan den 

(1) Veraf. D l i r a u i S , Ned. Burg. Recht, dl. 5 , bladz. 184 y. 
(2) Verg. Gerechtshof Amsterdam . 5 Decemb. 1890 . Weekblad 

van het Recht n'. 59G8. 

Handelingen der Rtaten- Generaal. Bijlagen. 1892-1893. 
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curator moeten afdragen , wat er na aftrek van het 
in ar t 2 1 , 4°. vermelde bedrag overblijft. Verkocht 
zou dus alleen kunnen WOrdeo bet recht van den 
boedel op die ui tkeer ing, ongetwijfeld eeu zeer in-
courante waarde en waarvoor niet licht een kouper zal 
worden gevonden. Volkomen correct spreekt U t 21 ,4" . 
van een bedrag uit de opbrengst van het vruchtgenot. 

Zonder bezwaar kan de hierbeduelde beschikking 
aan den rechter-comruissaris worden overgelaten. Uit 
is ook niet alleen bet eenvoudigst, maar her is ook 
gewenscht, alle faillissementsl.eschikkingen in ban .en 
van den rcchter-coinmissaris te concentreeren. 

Ten slotte : over do in art. 373 burgerlijk Wetboek 
bedoelde uitkeering wordt niet in dit nummer , maar 
in n°. 5 van het artikel gehandeld. 

f Door den Minister werd zijne zienswijze nog nader ver-
duidelijkt in dien z in , dat bij evenals de Commissie 
van meening is , dat van verkoop van het recht van vrucht-
genot ten bate van het faillissement nimmer sprake kan zijn.] 

5°. Hoe, indien de gefailleerde gehuwd is in gemeen» 
schap van goedereu , winst en verlies , vruchten en inkoui-
sten met iemand, die zoodanige ui tkeering, als hier be-
doeld, geniet ? 

Naar aanleiding van de opmerkingen, ouder 2° , 3°. 
en 5°. gemaak t , wordt bet artikel aangevuld met een 
derde l id, luidende: » In dit artikel wordt onder 
>gefailleerde" mede begrepen de echtgenoot van den 
in eenige gemeenschap gehuwden gefailleerde." 

Tweede lid. In bet sj'steein van ben, wier gevoelen bij 
Titel I , § 3 , 3 ° . , is uiteengezet, behoort deze bepaling te 
vervallen , omdat üe gefailleerde het hierbedoelae t r ak te -
ment enz. gedurende het faillissement verwerft. Maar in 
het systeem van h ' t ontwerp (>irt. 20) is deze bepaling niet 
duidelijk. Uit de Memorie van Toelichting (bladz. 24): 
> alleen voor zooverre executabel, kan het traktement of 
pensioen ten bate. van den boedel komen" schijnt op te 
maken, dat alléér. dat deel der t raktementen, pensioenen 
enz. , waarvoor volgens de danr genoemde wetten korting 
kan worden toegestaan, in den boedel zal komen. Iu-
tusschen , volgens bet arrest van den Hoogen Raad dd. 
4 Maart 1892 (1) is de korting i iet met eene cessie of 
schuldvernieuwing gelijk te stellen, behoudt de Minister 
het recht , de korting m te trekken en behoort het recht 
op traktement of pensioen tot de baten van den boedel, 
waarop de curator ten behoeve der gezamenlijke credi-
teureu aanspraak kan maken. Is nu hetgeen het ont-
werp volgens de Memorie van Toelichting bedoelt te 
bepalen wel gebill i jkt , waar in art. 2 1 , sub 2° . , het aan 
de beoordeeling van den rechter-commissaris wordt over-
gelateu , te bepalen , welk deel iie gefailleerde zal mogen 
bekomen ? 

Nog werd gevraagd, wat onder > wettelijke verorde-
ningen" moet verstaan worden , dewijl de .Memorie van 
Toelichting alleen van wetten melding maakt. Eindelijk , 
of het in de bedoeling l igt , d a t , waar wettelijk gecedeerd 
i s , die cessie evenmin zal blijven gelden Heeft het ont-
werp wel gedacht aan art. 200 Burgerlijk Wetboek? 

Tweede lid «Schuldenaar" is veranderd in » gefaib 
leenie". Dat in het systeem van hen , wier gevoelen 
bij titel I , § 3 , 3°. is uiteengezet, deze bepaling niet 
kan vervallen , werd reeds onder 2°. vermeld. Ook in 
het stelsel van het ontwerp is deze bepaling oumisbaar; 
zij sluit zich geheel aan de voorafgaande bepalingen 
aan. Terecht wordt opgemerkt » dat alléén dat deel 
der traktementen, pensioenen, enz. , waarvoor volgers 
de daar genoemde wetten korting kan worden toege-
s taan , in den boedel zal komen." Immers de in de 
Memorie van Toelichting genoemde wetten regelen de 
wijze van executie van traktementen enz., door deze 
voor beslag ont vat baar te verklaren en executie alleen 
toe te laten in den vorm vau korting en slechts tot 
een zeker bedrag. Korting is dan ook noch cessie, 
noch schuldvernieuwing, maa r , wil m e n , een bij-
zondere vorm van arrest onder derden. Evenals in 

art. 21 , 1°. wordt bepaald, dat de niet voor beslag 
en executie vatbare goederen buiten bet algemeen 
beslag , de generale executie , m. a. w. bet faillissement 
blijven , zoo bepaalt ook dit tweede lid, dat de trak-
leuiciilei: enz. alleen door het faillissement worden 
getroffen , voor zooverre zij voor executie vatbaar zijn. 
Of dit reeds naar bet nu bestaand recht bet geval i s ( l ) 
worde in het midden gelaten ; evenzeer, of de sub 
1*. vermelde goederen ook nu reeds buiten het faillis-
sement blijven (2). 

Het is alleen de v r a a g : wat vordert de billijkheid? 
en daarop kan het antwoord niet anders luiden, dan 
dat datgene, wat de wetgever in elk geval aan den scbul-
denaar heeft willen verzekeren , voor beslag onvatbaar 
verklaard en aan het verhaal der schuldeischers out-
trokken beeft, mede aan de generale executie moet 
onttrokken blijven. Er is geënt reden , om , wat de 
insaisissabele goederen betreft, tus.-chen de gewone en 
ilo faillissen,euts-executie te onderscheiden. 

Strijd tnsseben bet tweede lid en het eerste lid 2°. 
bestaat niet. l>e wet van 1815 bepaalt uitdrukkelijk, 
voor welk bedrag korting zal worden verleend (3) en 
door wien ; evenzoo ar t 68 van de wet vau 28 Augus-
tus 1851 (Staatsblad n°. 127) en art 67 van de wet 
van denzelfden datum n°. 129 , zoodat van eene op-
dracht aan den rechter-cmirnissaris in deze geen 
sprake kon zijn. 

»Wettelijke verordeningen" behooren volledigheids-
halve vermeld te worden. Er bestaat bijv. nog een 
urrèté van 18 Nivóse an XI (8 Januari 1803), waarvan 
de voortdurende geldigheid beweerd wordt (4). 

Indien vóór de faillietverklaring eene door de wet 
niet verboden cessie heeft plaats gehad , zal te dien 
opzichte recht blijven, wat thans recht is. Het tweede lid 
van art. 21 beeft daarmede niet te maken ; het spreekt 
alleen over executie. Artikel 200 van het Burgerlijk 
Wetboek geeft geene aanleiding tot bijzondere wette-
lijke voorziening. 

Ten slotte vroeg men , of art. 21 ook toepassing 
vindt in geval van het faillissement eenor nalatenschap. 
Door meerbedoelde leden werd deze vraag ontkennend be-
antwoor I ; in bun systeem kan daarbij niets verworven 
worden, zoodat d»; nummers 2°. — 5°. alsdan vanzelf weg-
vallen, zonder dat het zelfs noodigis , zulks uitdrukkelijk 
te bepalen , daar zij gevallen betreffen , alleen inhaerent 
aan de:: persoon. Wellicht ware het wenscbelijk te be-
palen, dat bij faillissement eener nalatenschap daaronder 
wel begrepen zijn van de goederen, sub 1°. beloeld, d ie , 
vermeld in art. 447 , n°. 2—4 van het Wet! oek van Burger-
lijke Rechtsvordering. Dit zou dan behooren bepaald te 
worden in de negende afdeeling, bij art. 198 e. v. 

Zie hierover bij art. 198 e. r. 
Art. 22. » Goederen". Ware bet niet beter, te spreken 

van «vermogen"? Waaruit bli jkt , dat onder goederen ook 
rechten begrepen zijn , zooals men toch — vgl . het aan-
geteekende bij art 20 — meende te moeten veronderstellen ? 
De wet spreekt van roerende en onroerende taken. 

» Van den dag ". Bedoeld is , zooals uit bladz. 24 en 25 der 
Memorie van Toelichting blijkt, met den dag. Sommigen 
zouden er de voorkeur aan geven, indien de schuldenaar 
de beschikking en bet beheer verloor dadelijk na de uit-
spraak, zooals ten opzichte van het vonnis van kennelijk 
onvermogen , op eigen verzoek uitgesproken , is bepaald 
in art. 888 , eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. Men wees er eindelijk op , dat de noot 
op bladz. 25 der Memorie van Toelichting minder juist 
althans <:e Belgische wetgeving op dit punt terug geeft. 
Zie art. 442 der Belgische wet vau 18 April 1851 (5). 

(i) Witkilad torn het Stekt, n*. 6U5. 

(1) Vergl. de criuek op bet arrest van den Hoogen Kaad vma 
13 Jan. 1888 Weekblad van het Hecht n* 5500, van mr. Tb. A. 
FRUIN. Bet deel van het vermogen, dat niet voor executie vatbaar 
is. Prft 1892, bladz. 42 v. 

(2) Verg. Memorie van Toelichting bladz. 22 , art. 1. 

(3) Dat de korting verleend moet worden, wurdt op goede gronde» 
betoogd door FRUIN , t. a. p., bladz. 29 T. 

(*) Zie FBUIN , t a. p., bladz. 23 v. 

(5) Mr. J. WOLTMAN , t. a. p., bladz. 66. 
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Tegen vervanging van » zijne . . . . goederen" 
door : » zijn vermogen ' ' of » zijne 
zaken " bestaat geen bezwaar. 

» Van den dag ". De «lag der uitspraak is gemak-
kelijk te constateeren j het uur en ile minuutdaarcn-
tegen niet. Daarom verdient het de voorkeur, evenals 
naar het geldende recht , alleen met den d a g , niet met 
het oogenhlik der uitspraak rekening te houden. 
Het zou trouwens ook niets baten in al die gevallen, 
en de/.e zullen (ie meeste zijn , waarin , al stond het 
uur der uitspraak ook vast , niet liet ooger:blik, waarop 
eeni^e handeling werd verricht, geconstateerd is. 

Bij de aanmerking tegen de Memorie van Toelieh-
t ing aangaande de Belgische wetgeving wordt ver-
wezen naar art. 442 der wet van 1851 Maar dit regelt 
een ander onderwerp. Men zie echter art. 441. 

[Ter verduidelijking van de uitdrukking « v a n d e n d a g " 
werd door den Minister, van meening, dat hier reeds on-
miskenbaar wordt bedoeld: van en met den d a g , de toe-
zegging gedaan , dat aan bet artikel de woorden zouden 
worden toegevoeg 1 i »die dag daaronder beg repen" ] 

Art. 23. Wat is » verrijkt" ? De bedoeling schijnt, 
wanneer er ten bate van den boedel een saldo is overge-
gebleven , doch dit blijkt niet uit de redactie. Is de be-
doeling eene andere , dan zal het moeilijk zijn na te gaan , 
of de boedel verrijkt is. Sommigen keurden het goed , dat 
na insolventverklaring door den schuldenaar verbintenissen 
kunnen worden aangegaan , doch achtten dit gedurende 
het faillissement niet wenschelijk. 

Anderen, bovenstaande bezwaren niet ontkennende, 
wezen er evenwel o p , dat een ander systeem weder andere 
nadeelen met zich zal brengen 

Slechts één stelsel scheen verdedigbaar en teve: s p rak-
tisclie moeilijkheden te vermijden, namelijk dat, hetwelk zich 
er toe bepaalde, het faillissement te beschouwen als een ; 
beslag op het vermogen des schuldenaars , zooals het is 
op het oogenhlik , dat het faillissement begint. Zoodra 
aangenomen word t , dat hetgeen de gefailleerde na de 
faillietverklaring verwerft, niet behoort tot het faillissement, 
dan kan hij verbintenissen aangaan ; maar daardoor zal 
het in arrest genomen vermogen noch benadeeld noch ver-
rijkt kunnen worden. Tegen het faillissement ontstaan daar-
u i tgeene aanspraken. In dit systeem kunnen dan ook de 
woorden » dan voor zooverre deze (de failliete boedel) ten 
gevolge daarvan verrijkt is " vervallen. De Staatscommissie , 
zoo werd nog opgemerkt , had het oog op § 6, alinea 1 , 
der Konkursordnung; aldaar wordt gedacht aan die han-
delingen, welke verricht worden voor of op het ougenblik | 
van de faillietverklaring, terwijl de later gefailleerde, en 
zeker de derde, van die omstandigheid onkundig is. Men 
vergelijke ook terzelfder plaatse alinea 3. Ten opzichte van 
betalingen wordt dit geval voorzien in art 52 van het ont-
werp. Wordt echter hier ter plaatse hetzelfde bedoeld als 
in de Konkursordnung, dan vroeg men, of zulks duidelijk 
genoeg is uitgedrukt. 

» Aanspraken te<ren den faillieten boedel". Z a l , werd 
gevraagd, de crediteur nu moeten opkomen voor bet be-
d rag , waarmede de boedel verrijkt i s , of zal hij het terug 
verkrijgen ? Men meende het laats te ; immers de rechts-
handeling behoort buiten de verificatie te vallen. Zoo 
ook bepaalt § 6 , alinea 1 der Konkursordnung: » Dem 
anderen Theile ist dieGegenleistung aus der Massa zuriick 
zu gewahren. soweit letztere durch dieselbe bereichert ist". 

» Verrijkt" beteeken hetzelfde als «werkelijk gebaat " 
in art 1487 Burgerlijk Wetboek en «ten voordeele 
ges t rek t" in art. 1681 Burgerlijk Wetboek. Of dit 
een en ander bet geval w a s , zal telkens op de-
zelfde wijze moeten worden beoordeeld. Het artikel 
heeft eene algemeene s t rekking , betreft alle verbinte-
nissen van vermogensrechtelijke!! aard , door den ge -
failleerde aangegaan , ook die, waarbij door hem be-
scliikt moctit worden over de in art . "22 vermelde goede-
ren. De woorden »dan voor zooverre deze ten gevolge 
daarvan verrijkt i<" kunnen daarom ook niet vervallen 
in het stelsel, dat her faillissement alleen betreft de 
goederen, ten tijde der faillietverklaring aanwezig. 
Zooals in de Memorie van Toelichting is opgemerkt, 
duidt het artikel aan , dat handelingen, door den 
failliet na de faillietverklaring verricht, niet absoluut 
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nietig zijn, maar alleen hem zei ven , niet den boed -l , 
binden. Tegenover den curator kan men opdie hand>*-
lingen dus geen beroep doen, l.em niet op grond 
daarvan aanspreken , tenzij de boedel van die 
handelingen voordeel beeft genoten. Geheel betzelfde 
stelsel, als in het Burgerlijk Wetboek is aangenomen. 
De derde, die met den failliet handelde, zal daarvan 
het bewijs hebben te leveren en wie met een gefail-
leerde handelt, weet , dat hij handelt met iemand, 
die het beheer en de beschikking over zijn vermogen 
heeft verloren. 

Indien de boedel verrijkt i s , wordt deze in zóó 
verre verbonden; de wederpartij van den failliet zal 
te dier zake den curator kunnen aanspreken en is 
dus niet aan het verificatie-proces onderworpen. 

Oin meer met de terminologie van het Burgerlijk 
Wetboek en ook met art. 52 ontwerp mede te gum , 
worde het onderhavige artikel aldus gewijzigd: » »u 
voor zooverre deze ten gevolge daarvan is gebaat." 

Art. 24. Dit artikel laat aan duidelijkheid van redactie 
te wensehen over. Hoewel de Memorie van Toelicht ing, 
de artt. 23 en 24 gelijktijdig behandelend, eigenlijk alleen 
van het eerste spreekt , schijnt de bedoeling van het laatste 
te zijn , d a t , evenals de verbintenissen , na de faillietver-
klaring aangegaan , den boedel niet raken , zulks evan-
ïnin ten opzichte der veroordeelingen het geval is. .Men 
meende echter de vraag te mogen stellen , of het laa;.-ie 
niet uit het eerste volgt. 

Wat i s , zoo werd verder gevraagd , te verstaan onder 
» veroordeelingen"? Worden alleen bedoeld uitspraken van 
den burgerlijken, of ook die van den strafrechter? Maar 
wat zal dan gelden ten opzichte van boeten , bijv. voor 
overtredingen van watersehapsregl'inenten , niet uitgespro* 
ken door den strafrechter I 

De ineening werd hi rhij uitgesproken, dat. bij eene ver. 
oordeeling wegens eene handeling , vóór het faillissement ge-
pleegd , bij oplegging eeuer boete, verbeur Iverklaring enz. , 
de failliete boedel wel degelijk aansprakelijk i s , maar niet 
waar hot ge i l t handelingen , na de faillietverklaring ge-
pleegd. 

De bedoeling schijnt, dat de veroordeel ing niet kan 
geëxecuteerd worden, maar dat blijkt niet voldoende. 
Zoo als het artikel l u H t , zal daaruit volgen, dat bijv. 
gestolen goederen , die in een faillieten boedel gevonden 
worden, daartoe zullen blijven behooren , wat geene goed-
keuring vond. Zoo aan de eene zijde de failliet door zijne 
handelingen den boedel niet moet kunnen verarmen , be-
hoort aan den auderen kant ook in de hier bedoclJe gevallen 
het strafrecht zijn loop te hebben. 

Uit art. 30 blijkt, dat ook bedoeld zijn de vonnissen , 
na de faillietverklaring uitgesproken wegers piocessen , 
toen reeds aanhangig. In beginsel zou daartegen ernstig 
bezwaar bestaan ; waarom toch zou de crediteur nier in 
den boedel mogen opkomen, omdat zijne vordering vóór 
het faillissement betwist werd en hij de hulp des rechters 
in moest roepen? Voor dit geval echter schijnt in art. 24 de 
klemtoon gelegd te moeten worden op » tegen den schulde-
n a a r " — in tegenstelling van: tegen den curator — «ver-
k r e g e n " ; in zooverre is de bepaling j u i s t , indien ten 
minste de artikelen 25 e. v. juist geredigeerd zijn. 

Nog werd opgemerkt , da t , omdat het ontwerp in art. 
20 uitgaat van het beginsel, dat hetgeen de sehul-
denaar gedurende het faillissement verwerft tot den boedel 
behoort, hier ter plaatse alleen gesproken wordt van ver-
oordeelingen, tegen, den schuldenaar verkregen. In het 
systeem van hen, die zich met dit begins°l niet konden 
vereenigen , zou dit anders moeten worden geformuleerd. 

Ten slotte werd er do aandacht op gevestigd , hoe dit 
ar t ikel , evenals art. 33, wederom spreekt van «schuldenaar", 
terwijl de artt. 26, 27 eu 28de uitdrukking*gefail leerde" 
bezigen. 

Veroordeelingen in gedingen over vermogensrecht 
betreft het hier, de eenige waarmede het faillissement, 
als over het vermogen loopende , te maken heeft. Ten 
einde echter alle misvatting te voorkomen, wordt het 
artikel geschrapt en de bepaling, scherf er geformu-
leerd, overgebracht naar art. 25. als tweede lid, luidende: 
» Indien z i j , door of tegen den gefailleerde ingesteld 
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"f vo'rtgez«t, «ene veroordeeling vau il-u gefailleer te 
•<!:i gevolge bnbben, heeft die, veroordeelingtegenover 
ileu faillieten boedel ge-ene rechtskracht." 

Jirtt. 2> —30. De Memorie van Toelichting wil spreken 
over de regeling van den invloed der faillietverklaring 
op aaukëkgt/t processen. Het kwam intusschen aan onder* 
scheilene leien voor, dat èn in de hierbedoel Ie artikelen, 
èu in de toelichting, niet alleen geducht is aan rechtsvor-
deringen, die vóór, maar ook am dezu'ke, die gedurende 
het faillissement ingesteld zijn; men verwees, tot staving 
van dit gevoelen, op de artikelen 25 en 29. Hierdoor 
ontstaat eene verwarring, die de oplossing v.m dit lastige 
vraagstuk, gelijk de Memorie van Toelichting het t« recht 
noemt, nog moeilijker maakt. Daarbij komt, dat die Memorie 
drie categoriën van vorderingen onderscheiden wil hebbeu, 
namelijk : 

1°. vorderingen , waarbij de boedel niet rechtstreeks 
betrokken is , 

2°, vorderingen, waarbij de boedel tod rechtstreeks 
hetrokke.u is , 

3°. vor leringen, die bloot voldoening uit den boedel 
ten doel beunen. 

Over de eerste categorie spreekt het ontwerp in de arti-
kelen echter niet, tenzij men uit art. 25a contrario dit 
moet afleiden, terwijl ook de tweede en derde categorie in 
de artikelen van liet ontwerp niet duidelijk van elkander 
zijn te onderscheiden. 

Ten ouxicüte vau de vorderingen, tot de eerste categorie 
hehoorende , werd het navolgenie opgemerkt. Hoe, als eene 
zoodanige vordering reeds aanhangig is, bij voorbeeld tot 
echtscheiding of tot ontkenning der wettigheid van een 
kind f Eu wat, als eene zoodanige vordering door of tegen 
de:: gefailleerde A r i t ingesteld? Het ontwerp zegt dien-
aangaau ie mets on de Memorie van Toelichting laat den 
lezer in liet ozekere ; immers zij erkent, dat zeer dikwijls 
bij zoodanig < vorderingen iie belangen van den boedel be-
trokken kunnen ziju, terwijl aan <ien rechter wordt over-
gdlaten uit te maken , of de cu:ator in deze handelend 
moet of mag optreden. De hierbe !o dde leden zouden wen-
schea, dat onderscheid gemaakt werd tusschen zoodanigo 
proceseen, die reeds aanhangig zijn vóór liet faillissement, 
eu dezulke , die daarna aanhangig gemaakt worden. Na 
de faillietverklaring beeft huns inziens de curator zich 
daarmede uiet meer in te laten, en mag ook zelfs indirect 
niet op het in beslag genomen vermogen door de uitapraak 
eenige invloed uitgeoefend worden ; de boedel t :ch moet 
— wor it art. 20 in deu hierboven genoemden zi:i ver-

ander l — dan niets meer verwerven , maar mag dan ook 
niets derven. In de vorderingen, tot die categorie behoo-
reude eu vóór de faillietverklaring aanhangig, behoort de 
curator steeds medegeroepen te worden, omdat deze iudirect j 
op den boedel van invloel kunnen zijn, in elk geval voor j 
de reeds gemaakte proceskosten. Hij b'boort te worden 
medegeroepen; intervenieeren is niet voldoende, want da 
cantor kan onkundig z'jn van ne> proces. Overnemen van 
het proces door den curator e:i buiten het geding stellen ! 
vau den gefailleerde is niet mogely . , daar immers deze j 
hier de voornaamste belanghebbende blijft. 

Wat nu de tweede en derde categorie aangaat, daarbij [ 
heeft men natuurlijk alleen te regelen de tijden* de 
faillietverklaring reed* aanhangige procedures. Immers, na • 
de faillittverklaring kan gaduren Ie het faiilissemetit uit j 
vroeger aangnga e verbintenissen of bestaande rechten 
slechts uitsluitend de curator als beheer ier de actie in- j 
stellen. Voor de aauua gige rechtsgedingen meende men, 
dat, waar het gel it geJiugen, waarin de gefailleerde als oor* i 
apronkelijkeoischer u;,ge:re i.-n is, de opknsing niet moeilijk • 
eu voorzeker de onderscheiding tusschen die twee categoriëu, 
welke trouwens in hec ontwerp evenmin is opgenomen, 
niet Doodig is. De curator, die bet vermogen beheert, moet 
ook alléén, buit-n ilen gefailleerd'1, beslissen of bij het 
proces zal voortzetten. Van af de faillietverklaring treedt 
niet meer de gefailleerde, maar de curator alléén op; mocht 
deze iaat.->te bet geding niet willen voortzetten, alleen clan 
moet de gefailleerde het op z.jne Verantwoording kunnen 
doen. 

Resten nu nog de tijden? de faillietverklaring aanbangige 

gedingen der, volgeus bet stelsel van het ontwerp, tweede 
en derde categorie, waarbij de gefuilleerde oorspronkelijk ge-
daagde is. Hierbij wenschto men vóór alles de vraag te 
stellen, of ten opzichte van deze er grond is voor de ver 
deeling in categoriën, zooals de Memorie van Toelichting 
doet; alle veroordeeliugen toch, behalve zij, die op den per-
soouiijken dtaat betrekking hebben, zullen zich ten slotte 
moeteu oplossen in eene op geld waardeerbare praestatie. 
Waarom deze allen nu niet, in welken standvan het ge-
ding ook — tenzij het in art. 30 bedoelde geval — ge-
bracht ter verificatievergadering? Wordt uien het daar niet 
eens , dan zal de vordering gerenvoijeerd moeten worden. 

Intusschen werd erkend, dat niet alle vorderingen, al-
thans primair — men wees op revindicatie, reclame, ont-
binding eener overeenkomst — eene geldvordering zijn, 
en het zou volgens de hierbedoelde leden niet aangaan 
den oorspronkelijken eischer te dwingen , met eene geld-
vordering, waarvoor hij verificatie kan vragen, zich te-
vreden te stellen. Dit zou — men denke b. v. aan 
revindicatie — eene gedwongen onteigening zijn. Men zou 
dan ook zulke vorderingen willen verifieeren, dat is, als 
juist doen erkennen, en ook bij erkenning daarvan aan-
teekening verlangen. Het zal echter in vele gevallen mogelijk 
zijn, de zaak te beëindigen, hetzij door toegeven van de 
zijde des curators en der overige crediteuren, hetzij van 
de zijde les oorspronkelijken eischers, hetzij door transactie. 
Wellicht zou men daarbij expressis verbis kunnen bepalen, 
dat bij renvooi het proces weder gerenvoijeerd werd naar den 
rechter, bij wien bet aanhangig is en dat het daar zal 
worden voortgezet in den stand, waarin het zich dan bevindt. 
Uit de woorden in art. 122 »voor zoover het geschil niet 
reeds aanhangig i s" schijnt op te maken, dat zulks de 
bedoeling is; de Memorie van Toelichting evenwel licht 
die woorden niet toe. 

Op bovenstaande wijze ontkomt men aan hetgeen het 
ontwerp volgens bladz. 28 der Memorie van Toelichting ver-
langt, dat bijv. in een aanhangig proces, tegen den gefail-
leerde ingesteld tot ontbinding niet schadevergoeding, de 
ontbiudingsactie wordt voortgezet (art. 27), maar voor de 
scb idevergoe iinr intusschen verificatie zal moeten worden 
aangevraagd (art. 2<S). Dit laatste artikel onderstelt, dat 
die vordering tot schadevergoeding niet zal worden betwist; 
maxr is dit . vroeg men, wel denkbaar, waar de principale 
actie <ioor den curator wordt betwist? En hoe, waar de 
ei.ic.i luidde: rchadevergoeding, op te maken bij staat — 
en de hoegrootheid dier schade zelfs nog niet opgegeven, 
veelmin bewezen is? .Vile actiën , zoo werd gezegl, die 
der tweede zoowel als die der derde categorie, zijn ver-
mogens-actifin. Waarom deze niet alle zonder onderscheid 
— vooral omdat eene onderscheiding, zooals het ontwerp 
wil, in de praktijk niet mogelijk, althans zeer moeilijk 
is — gebracht ter verificatievergadering en, indien men 
daar niet tot overeenstemming gekomen is, tot renvooi over-
gegaan? üp die wijze zou, meende mee, eene duidelijke 
regeling verkr-gen worden ; begrijpelijk ook voor den niet-
jurist. Daarentegen vreesde men, dat de onderscheiding, 
zooals het ontwerp die voorstelt, zelfs indien zij theoretisch 
juist ware, in de praktijk aanleiding zal ge"en tot tal van 
moeihjkueden , omdat er tusschen de tweede en de derde 
categorie geen merkbare grens te trekken is. Eerst na een 
betrekkelijk groot aantal jaren zou de jurisprudentie een 
leidraad kunnen geven, die men in de wet niet vindt. 

De Memorie van Toelichting zegt op blalz. 31, dat de 
voor :b riften van art. 771, tweede en derde lid, Wetboek 
• an Koophandel (reclame eu revindicatie) z'jn weggelaten , 
ids overbo lig naast de uitvoerige bepalingen voor bet voort-
zetten van rechtsge lingen tegen den boedol, in de artt. 25-30 
van het ontwerp vervat; maar het scheen ernstig betwijfeld 
te moeteu worden, of die bepalingen dienaangaande een 
duidelijker richtsnoer schenken. Deleden, wiergevoelen m 
het bovenst iaede is wedergegeven , zouden dau ook de 
artt, 25 — 30 anders geredigeerd willen hebben, terwijl 
anderen in elk geval boven de artt. 25—30 van het ont-
werp de voorkeur zouden geven aan art. 813, eerste lid, 
Wetboek v. :i Koophandel, omdat laatstgenoemd artikel 
door het langdurig gebruik eu de jurisprudentie eene be-
paalde beteekenis heeft verkregen. 

Voor eene oplossing van bet moeilijke vraagstuk, 
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hetwelk het hier betreft, dient men elkander goe 1 
te verstaan. 

Het stelsel van het ontwerp berust in de eerste 
plaats op eene onderscheiding van de vorderingen in 
die, welke strekken tot handhaving van vermogens-
rechten , en die, welke strekken tot handhaving van 
andere, met name de familierechten. Deze onderschei-
ding is onvermijdelijk; het faillissement betreft toch 
uitsluitend de vermogensrechten. In het Verslag wordt 
die onderscheiding ook aanvaard. Het ontwerp zwijgt 
over de vorderingen, vermogensrechten niet betreffende, 
zooals de Memorie van Toelichting zegt, omdat het 
faillissement daarop niet den minsten invloed oefent. 

De gefailleerde verliest het beheer en de beschikking 
over zijn vermogen, niet zijne handelingsbevoegdheid, i 
noch zijne persona standi in judicio. Waar het ontwerp i 
aan het faillissement op het voeren der hierbedoelde 
gedingen geen invloed toekent, moest het, meende 
men, ook van deze godingen zwijgen; voor vermel-
ding bestond geen reden; het voeren van deze ge-
dingen is noch beheeren, noch beschikken over het ver-
mogen. De Memorie van Toelichting spreekt dit duidelijk 
uit. Ten opzichte van deze vorderingen zal alles gaan , 
als ware er geen faillissement. Verplichting om den 
curator in deze gedingen te roepen, voor zooverre zij 
aanhangig zijn tijdens de faillietverklaring, zou leiden 
tot omslag en kosten voor den boedel, terwijl de 
curator in de meeste gevallen in liet geding niets zal : 

hebben te doeu , dan zich aan het oordeel des rechters 
te refereeren. Wordt er nu voor de noodzakelijkheid 
van het oproepen des curators iets afdoends aangevoerd ? 
Er wordt gewezen op de reeds gemaakte proceskosten ; 
maar op welke wijze knn de curator invloed oefenen 
op die kosten? Het recht tot tusschenkomst en voe-
ging zal alleszins voldoende zijn; de bedoelde gedingen 
kunnen indirect op den boe lel van invloed zijn, maar 
in de meeste gevallen zal voor medeproceleeren door 
den curator niet het minste belang bestaan. Wanneer 
men echter den curator wil geroepen zien in alle 
aanhangige gedingen van dezen aard, dient men hem 
dan ook niet te roepen in de na de faillietverklaring 
ingestelde? Immers: een vonnis, bijv. scheiding van ; 
goederen uitsprekende, zal voor den boedel dezelfde , 
gevolgen hebben, onverschillig of vóór of na de fail- ; 
liet verklaring het geding is begonnen. 

Wat aangaat de tweede categorie van vorderingon , j 
die, welke vermogensrechten betreffen, daarbij is te i 
onderscheiden tusschen vorderingen, waarbij een derde ; 
gedaagde en die, waarbij een derde eischer is. Ook bet j 
Verslag maakt deze onderscheiding. Art. 27 wijst j 
aan, wat geschieden zal, als de vorderingen, waarbij j 
een derde gedaagde is, tijdens de faillietverklaring 
aanhangig zijn; art. 25, wie ze heeft in te stellen 
gedurende het faillissement. 

Ten slotte onierschcidt het ontwerp de vermogens-
vorderingen tegen den boedel weer in vorderingen , die 
betaling of voldoening uit deu boedel ten doel hebben, en 
andere. Sommige leden kunnen zich met deze onderschei-
ding niet vereenigen ; zij zouden alle verruogensactiën 
op dezelfde wijze willen behandelen en aan het verifica-
tieproces onderwerpen. Dit klinkt eenvoudig, maar 
zou toch onpraktisch zijn en verwarring stichten. ün- \ 
gelijksoortige zaken laten zich niet als gelijksoortige 
behandelen. Zij , die iets anders vorderen, dan betaling, 
die bijv. eene revindicatie , eone negatoria , enz. hebben 
ingesteld , zouden zich dan moeten laten verifieeren ! 
Zullen zij ook als geverifieerde schuldeischers mede-
stemmen over een akkoord, zich daarbij en in geval 
van insolventie met percenten moeten vergenoegen ? 

Waarschijnlijk zal dit niet de bedoeling zijn , maar 
daarmede wordt dan ook afdoende bewezen , dat de onder-
scheiding , die het ontwerp maakt, niet gemist kan 
worden. Zij steunt trouwens op een natuurlijk onder-
scheid , dat zich niet laat wegredeneeren. Zelfs een | 
leek zal een vordering tot revindicatie, tot dempiug van \ 
een sloot of openstelling van een voetpad op grond van 
eigendoms- of servituutrecbt, niet in aard gelijkstellen 
met eene vordering tot betaling of voldoening vaneene 
verbintenis. In geen enkele faillietenwet is dan ook het 
bedoelde eenvoudige stelsel aangenomen ; overal worden 
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aan het verificatie-proces alleen onderworpen de vor-
deringen tot betaling uit den boedel. Vcrwaarloozing 
der onderscheiding, niet (Ie onderscheiding zelve, zal 
in de praktijk tot moeilijkheden aanleiding geven. 

Ons recht erkent ook thaus de onderscheiding en wie 
bekend is met de praktijk weet, dat vorderingen tot 
revindicatie en dergelijke ontbindingsactiën enz. nooit 
ter verificatie worden aangemeld , en weet ook, dat die 
onderscheiding in geenen deele groote moeilijkheden 
veroorzaakt. De praktijk onder het geldend recht geeft 
niet de minste aanleiding voor de ingrijpende wijzi-
ging, In het Verslag voorgesteld , wèl grond om het 
bestaande recht op dit punt te handhaveu. Zijn er 
echter voordeeleu te verwachten van het nieuwe stelsel ? 
In het Verslag wordt alleen er op gewezen, dat men 
dan zal ontkomen aan de splitsing van eene vordering 
tot ontbinding met schadevergoeding. Volgens het 
ontwerp zal de ontbindii.ga-actie overeenkomstig art. 26 
tegen den curator moeten worden voortgezet en de 
vordering tot schadevergoeding geverifieerd. Is de split-
sing nu een zoo groot nadeel ! 

Maar . aldus wordt gevraagd , wat, als de vordering 
tot scha Ie vergoeding wordt betwist? Dan zal, zooals 
bij elke betwisting , renvooi volgen. En hoe, als de 
schadevergoeding is op te maken bij staat ? De staat 
zal ter verificatie worden aangeboden. Indien het be-
drag niet wordt opgegeven, veelmin bewezen, zal er 
geschieden. wat ten opzichte van iedere vordering 
geschiedt, waarvan het bedrag niet is opgegeven: zij 
zal niet geverifieerd kunnen worden. In één woord , de 
vordering tot schadevergoeding zal behandeld worden 
gelijk iedere andere geldvordering. En waarom ook 
niet ? Aan art. 813 Wetboek van Koophandel kan dan 
ook boven de voorgestelde bepalingen van het ontwerp 
niet de voorkeur worden gegeven, terwijl de reden , 
waarom dat artikel niet behouden kan worden , op 
blz. 2G van de Memorie van Toelichting is uiteengezet. 

Een en ander neemt evenwel niet weg, dat, waar 
eene verbetering of aanvulling der voorgedragen be-
palingen kan plaats hebben , hierin zal worden voorzien. 

Artt. 25—29. Men vroeg, of de curatorgeenemachti-
ging noodig heeft om in reenten op te treden; eene mach 
tiging, volgens ous bestaand recht door den rechter-com 
missaris te verleeuen (art. 813 Wetboek van Koophandel)-
Volgt, uit art. 64, dat het ontwerp evenzeer zulk eene 
machtiging verlangt ? Uit de toelichting van dat artikel en 
het slot der toelichting van de artt. 25—30, waar de ver-
houding tusschen rechter-commissaris en curator ten deze 
aangegeven wordt, zou men opmaken, dat deze vraag toe-
stemmend moet worden beantwoord. Men wees er daaren-
boven op, hoe in art. 34 die machtiging vereischt wordt 
en zou niet kuunen inzien, waarom zij in het laatste 
geval noodig zou wezen, indien zulks in het eerste niet 
zoo ware. Maar, vroeg men, waarom wordt het dan ook 
in art. 25 niet uitdrukkelijk gezegd? Uit art. 78 blijkt, 
dat de curator voor het instellen van rechtsvorderingen 
het advies der commissie uit de schuldeischers moet in-
winnen; daaruit zou men de gevolgtrekking kunnen ma-
ken , dat, als er geene dusdanige commissie bestaat, ook 
geene machtiging noodig is. Bij renvooiprocessen zal 
daarentegen zeker de curator geen voorafgaande machtiging 
behoeven. 

De curator zal steeds in overleg met den rechter-
commissaris moeten handelen ; dit volgt uit art. 64. 
In alle gewichtige zaken, en daartoe behoort onge-
twijfeld procedeeren , zal hij den rechter-commissaris 
moeten kennen. Nu het ontwerp daaromtrent twijfel 
schijnt over te laten, wordt in een nieuw artikel 
uitdrukkelijk bepaald , dat er machtiging noodig is. 
Zie het antwoord bij art. 68. 

Art. 25. Men merkte op , dat dit artikel — men ver-
gelijke art. 30 — spreekt over nog niet tijdens de failliet-
verklaring aanhangige rechtsvorderingen. Waar het ver-
mogensvorderingen geldt, spreekt dit vanzelf en volgt het uit 
art. 68. Maar , vroeg men , is uu voldoende geconstateerd, 
dat , zooals de Memorie van Toelichting op bladz. 27 wil, 
de gefailleerde voor nieuwe door hem aangegane verbinte-
nissen en ook voor rechtsvorderingen, persoonlijke of familie* 
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belangen rakende, volkomen vrij hlijft, als eischer dan wel 
als ge laagde op te treden ? 

Men vroeg, waarom hier gesproken wordt van »rechts-
vorderingen ", in art. 26 van «vordering"f 

Over rechtsvorderingen , persoonlijke of familiebelan-
gen rakende, werd hierboven bij art t . 25—30 reeds 
gesproken. Wat nieuwe verbintenissen aangaa t , volgt 
de bevoegdheid van den gefailleerde voldoende uit 
bet feit, dat deze buiten liet faillissement o m g a a n , 
eu dat in bet algemeen de bevoegdheid van den 
gefailleerde, om eischende eu verwerende in rechte 
op te treden , o.ik waar het vermogensrechten be-
treft, hem nergens wordt ontzegd, Integendeel 
die bevoegdheid wordt voorondersteld in het nieuwe 
tweede lid ven artikel 25. Alleen wanneer de vordering 
den «faillieten boedel" aangaat , lal de tegenpartij 
aan de artt. 22 en 25 , eerste lid ee:>e exceptie ont-
leenen , om den rechtsstrijd met den gefailleerde af 
te wijzen. Maakt de tegenpartij hiervan geen gebruik , 
dan zal volgens art. 2 5 , tweede l i l de veroordeeling 
des gefailleerdeii geen rechtskracht hebben tegen den 
boedel, en zal die tegenpartij derhalve aan het vonnis 
geen aanspraken tegen tien faillieten boedel kunnen 
ontkenen. 

In de artikelen 26 en volgende is naar aanleiding 
van de gemaakte opmerking »vorder ing" zouveel 
noodig vervangen door » rechtsvordering". 

Artt. 26—29. Deze artikelen spreken wel van reeds aan-
bangige rechtsvorderingen der tweede en derde, niet van 
die der eerste categorie. Toch erkent ('e Memorie van Toe-
lichting, dat ook daarbij , bijv. bij een eisch tot echtscheiding, 
de belangen des boedels betrokken kunnen zijn. Zij wi l , 
dat de gefailleerde bevoegd zal blijven, die processen voort 
te zetten , en zij meent , dat de curator zich zal kunnen 
voegen of tusscheukomen (bladz.27). Noch het een, noch het 
ander vindt men echter bepaald. Men vroeg, of eene dui-
delijke bepaling in een of anderen zin niet weuschelijk 
zou zijn. Anderen zouden het echter een zeer bedenkelijk 
systeem achten, dat in dergelijke persoonlijke rechten van 
den gefailleerde de curator zou kunnen optreden. 

Omtrent het recht van den gefailleerde om de rechts-
vorderingen der eerste categorie voort te zetten, wordt 
verwezen naar het hierboven bij artt. 25—30 opge-
merkte. Het recht van den curator om zich te voegen 
of tusschen te komen wordt gewaarborgd door art. 285 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in welk 
artikel dit recht wordt toegekend aan een ieder, die 
»een belang heeft in een regtsgeding. hangende 
tusschen andere partijen". 

Artt. 26 e/i 27. Oeze artikelen onderscheiden te recht 
die vorderingen, waarin de gefailleerde eischer, dan wel 
gedaagde is. .Maar moet , vroeg men , dan ook niet gespro-
ken worden van oorspronkelijke)!, eischer of gedaagde? In 
appèl toch kunnen de rollen omgekeerd zijn. 

De vraag werd voorts gedaan , of deze artikelen niet in 
andere volgorde behoorden te worden opgenomen. De artt . 26, 
28 en 29 immers betreffen \orderingen tegen don gefailleerde; 
art. 27 daarentegen vorderingen tegen derden door den g e -
failleerde. 

Het is noch weuschelijk, noch noodig te spreken 
van »oorspronkelijkeu eischer of gedaagde". Dat in 
appèl de rollen omgekeerd kunnen zijn is minder ju is t ; 
de rechtspleging in hooger beroep is de voortzetting 
van bet geding in eersten aanleg (zie VAN KOSSEM , 
Rechtspraak en supplement , ad art. 152, n". 9). 

Kr is geen bezwaar, de art t . 2(5 en 27 onderling van 
plaat! te doen verwisselen. 

Artt. 26 en 28. Sommige leden konJe.i zich met deze 
artikelen niet vereenigen. De eischer, zoo weed gezegd , 
is in elk geval een crediteur; hij vordert en heeft, in 
welken zin ook, eene vermogensvordering. Waarom, 
vroeg men , op hem nu niet bet algemeene faillissements-
proces (de verificatie) toegepast, tenzij hij er buiten wil 
blijven V 

Waarom alle vermogensvorderingen niot aan verifi-
cutie te onderwerpen zijn, bijv. ontbindingsactie's, 
bezitactie's, oigendomsactie's enz. , is hierboven (bij 
artt . 25—30) reeds besproken. 

Art. 26. Eerste lid. Den aanhef van dit lid wenschte 
men in overeenstemming te zieu gebracht, met dien vau 
het eerste lid van het volgend art ikel , of wel omgekeerd. 

JJerde lid. Deze bepaling werd onbillijk voor de tegen-
partij geacht. Hiertegen werd aangevoerd, dat de vóór het 
faillissement gemaakte of veroorzaakte kosten toch wel niet 
anders zullen zijn, dan eene gewone schuld. Men raad-
plege Idadz. 28 der Memorie van Toelichting, waarduide-
lijk wordt gezegd, wat onder boedelschuld is te verstaan. 

A.g vroeg meD , of uit het hier bepaalde vo lg t , d a t , 
voor het geval de curator tegenspreekt, de proceskosten van 
do tegenpartij van dat oogenblik wèl als boedelschuld 
beschouwd worden (1). Dit werd niet onrechtvaardig ge-
ach t , doch het scheen weuschelijk het beginsel duidelijk 
in het ontwerp op te nemen. 

Eerste lid. De aanhef van het artikel (thans art. 27) 
worde dan gelezen: 

»Indien de rechtsvordering tijdens de faillietver-
klaring reeds aanhangig en tegen den gefailleerde 
ingesteld is . is de eischer" enz . , en die van oud art 27 
(thans art. 26) dienovereenkomstig: 

> Indien de rechtsvordering tijdens de faillietver-
klaring aanhangig en door den gefailleerde ingesteld 
i s , wordt het geding " enz. 

[Naar aanleiding eener door de Commissie gemaakte 
opmerking, zal het woord »reeds" door den Minister ui t 
dit artikel worden gelicht.] 

Derde lid. Terecht wordt begrepen, dat in dit geval 
de proceskosten tot de gewone schuldeu des gefail-
leerdeu behooren. 

Voor het overige volgt uit het derde lid duidelijk , 
dat de proceskosten , als de curator tegenspreekt, wèl 
(dus als hij niet tegenspreekt, niet) boedelschuld zijn. 
Neemt men dit niet aan , dan verliest de bepaling 
elke beteekenis. 

Art. 27. I s , vroeg men , voor deze vorderingen , door 
den Lrefailleerde als oorspronkelijken eischer ingesteld , het 
systeem vau het ontwerp juist ? Volgens de Memorie vau 
Toelichting, bladz. 2 7 , heeft ue faillietverklaring geene 
schorsende kracht meer : de gefailleerde kan verder p ro -
cedeeren en een gunst ig verkregen vonnis zal toch voor 
den boedel voordeel opleveren , omdat krachtens art. 20 tot 
het faillissement behoort al wat de schuldenaar gedurende 
den loop daarvan verkrijgt. 

Ir: iiet systeem vau hen , die van de veronderstel-
liug ui tgingen, dat hetgeen de schuldenaar na het faillis-
sement verwerft niet tot het gearresteerde vermogen be-
hoort , zal dit artikel kunnen blijven gehandhaafd. Immers 
het gelden hier vermogensrechten , vóór de faillietverklaring 
bestaande en dus tot den boedel behoorende ; hier mag 
niet beslissen de datum van het vonnis, maar van de litis 
contestatie; in de meeste gevallen zal trouwens de curator 
het proces wel overnemen. 

Tweede lid. In verband met het bovenstaande werd er 
op geprezen, dat het facultatieve voorschrift, hier opge-
nomen , ten gevolge zal hebben, da t , indien de gedaagde 
in het hierbedoelde geval alsdan zijn proces wint , hij de 
kosten op den boedel niet zal mogen verhalen. Het kwam 
billijk voor, dat een zoodanig verhaal werd toegestaan, 
omdat , zooa'.s de Memorie van Toelichting op bladz. 27 
te recht zegt : >Het b e l a n g — dat de aanhangige rechtsstrijd 
tegeu dezen (den curator) voortgezet wordt , berust geheel en 
al bij de tegenpartij van den gefailleerde ", eu toch kan die 
tegenpartij gedwongen worden zich te blijven verdedigen 
tegen eene onbillijke vordering van den gefailleerde, die 
niets meer bezie. In dit geval moet niet vergeten worden , 

(1) Aldus besliste een arrest van den Hoogen Raad van 18 Juni 
1878, Weekblad tan htt Hecht, n \ 3866. 
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dat bij het vonnis het tijdstip der litis contestatie in aan-
merking moet komen voor de rechten en verplichtingen 
der strijdende partijen , en door eene handeling van den 
gefailleerde vóór het faillissement de winnende gedaagde 
proceskosten zal beloopen. 

Het systeem van het ontwerp schijnt alleszins juist. 
Indien de curator de voortzetting van het geding in 
het belang van den boedel acht, moet en zal hij het 
geding overnemen. Te zijner beoordeeling staat dan, 
het verder te voeren. Aan den gefailleerde kan dit 
niet worden overgelaten. 

Tweede lid. De billijkheid om ook la het bedoelde 
geval verhaal van de proceskosten op den boedel toe 
te staan , mag betwijfeld worden. De curator toch zal 
overneming van het proces weigeren, omdat kram de 
eisch onhoudbaar voorkomt, althans, omdat hij eene 
voortzetting van het proces niet in het belang van 
den boedel acht en dien dus voor schade wil vrijwa-
ren. Dit doel zou geheel gemist worden , indien men 
den gedaagde, als hij het proces wint, recht geeft, 
de proceskosten toch op den boedel te verhalen. Het 
is echter wel billijk aan den gedaagde de bevoegdheid 
te geven, aan het proces een einde te maken , als de 
curator aan de oproeping tot overneming van het ge-
ding geen gehoor geeft, bijv. door te bepalen, dat 
de gedaagde in dit geval mag vragen ontslag van de 
instantie. 

Het tweede lid van art. 27 (nu 26) moge dan luiden: 
»Zoo deze aan die oproeping geen gevolg geeft, 
heeft de gedaagde het recht ontslag van de instantie 
te vragen ; bij gebreke daarvan kan het geding " enz. 

Art. 28. »Betaling". Uit bladz. 28 der Memorie van 
Toelichting blijkt, dat bedoeld wordt «betaling eeuer 
geldsom ". Men wees er echter op, dat «betaling " (art. 
1418 e. v. Burgerlijk Wetboek) eene veel uitgebreider 
beteekenis heeft. Hield men dit niet in het oog, dan zouden 
reclame en revindicatie uitgesloten zijn, te meer omdat 
art. 771 , eersteen tweede lid , van het Wetboek van Koop-
handel niet overgenomen is. Art. 52 spreekt daarentegen 
van «voldoening, gedaan ter vervulling van verbintenissen." 

Zooals hierboven reeds werd gezegd, zijn reclame, 
revindicatie en dergelijke vorderingen uitgesloteu. De 
uitdrukking » betaling ten doel hebben schijnt dit 
voldoende aan te duiden. Eene reviudicatie, eene 
negatoria, eene bezitactie kunnen niet gezegd wor-
den , ook niet in den zin van art. 1418 en vlg. Bor> 
gerlijk Wetboek, eene betaling uit den boedel ten doel 
te hebben. De reclame-actie komt, volgens de daarop 
betrekkelijke wetsbepalingen , zcifs alleen te pas, a!s 
er niet betaald wordt. 

Toch ware het ongeralen, te spreken van betaling 
eener geldsom. Hierdoor zouden de artt. 28 en 29 veel 
te beperkt worden. Op dit punt is de Memorie van 
Toelichting ook niet juist; lij behoorde evenmin van 
betaling eener geldsom te gewagen. Dit toch is iu 
strijd met art. 133 en met hetgeen voorkomt ia de I 
Memorie van Toelichting op art. 37 (zto bladzijde 33 
bovenaan). De artt. 28 en 29 behooren te slaan op alle 
vorderingen, welke strekken om uit den boedel de 
voldoening eeuer verbintenis te erlangen. Het stelsel 
is duidelijk en eenvoudig; het ontwerp onderscheidt dan: 

1°. vorderingen, niet van verniogensrechtelijken aard; 
deze blijven buiten het faillissement; 

2°. vorderingen, vermogensrechten betreffende, en 
wel: 

a. vorderingen tot voldoening of vervulling van 
verbintenissen; zij worden onderworpen a:in het veri-
ficatieprocts; 

b. andere vorderingen; deze worden ingesteld of 
voortgezet tegen den curator. 

Door deze voorstelling zullen de bezwaren ver-
moedelijk wel opgeheven worden. Alle vorderingen tot 
vervulling van verbintenissen worden door het faillis-
sement omgezet in geldvorderingen (vandaar art. 133), 

maar behooren daarom ook te huis op de verificatie-
vergadering. Juist wegens de uitgebreide beteekenis 
van «betaling" volgens art. 1418 Burgerlijk Wet-
boek , is het woord goed gekozen (vergelijk art. 47 en 
het antwoord bij dat artikel), maar er is ook geene 
bedenking, in plaats daarvan eene andere uitdrukking 
te bezigen. 

Duidelijkheidshalve dan, zoo men wil, worde de 
redactie gewijzigd , zoodat zij luide: 

€ Voor zooverre tijdens de faillietverklaring aan-
hangige rechtsvorderingen voldoening eener verbintenis 
uit den boedel ten doel hebben ", enz. 

Art. 29. De uitdrukking »De in het vorige artikel be-
doelde vorderingen kunnen ingesteld worden " was 
sommigen niet duidelijk. Art. 28 spreekt van «aanhangige" 
vorderingen ; hoe kunnen die, vroeg men , worden inge-
steld ? Wel is waar gebruikt ook art. 25 de uitdrukking 
«ingesteld", doch aldaar worden bedoeld nog niet aan-
hangige vorderingen. Uit art. 30 blijkt, dat en in art. 25 , 
ên in art. 29 bedoeld zijn vorderingen, ingesteld na het 
faillissement. 

De Memorie van Toelichting, bladz. 28 onderaan , neemt 
aau , dat dit artikel een uitvloeisel is van het stelsel, aan 
de artt. 126, 159 en 196 ten grondslag liggende. Men 
vroeg evenwel, of daarvoor deze bepaling niet overbodig is-

Blijkens de uitdrukking » ingesteld" bedoelt art. 
29 uitsluitend rechtsvorderingen , die tijdens de fail— 
lietverklaring nog niet aanhangig ziju. Die bedoeling 
kau echter duidelijker worden uitgedrukt. Art. 29 
staat te midden van bepalingen, die alle de reeds 
aanhangige rechtsvorderingen betreffen. Het behoort 
daarom te worden verplaatst; het moet onmiddellijk 
volgen op art. 25 en alsdan luiden : »Rechtsvorderingen, 
die voldoening eener verbintenis uit den boedel ten 
doel hebben , kunnen gedurende het faillissement" enz. 

De omstandigheid voorts, dat deze bepaling > een 
uitvloeisel is van bet stelsel, aan de artt. 126, 159 
en 196 ten grondslag liggende", maakt baar niet 
overbodig. Zij is immers in die artikelen niet uitge-
drukt, al maakt zij, gelijk behoort, daarmede één 
systeem uit. Eene uitdrukkelijke bepaling is noolig. 

Art. 30. De redactie van dit artikel is niet duidelijk. «Eene 
beslissing " ; behoort daaronder ook eene beslissing op een 
incident? Moet onder deze uitdrukking niet worden ver-
staan eene eindbeslissing in hoogste ressort? Anders toch 
is niet, zooals de Memorie van Toelichting op dit artikel 
zegt, «de processtof onttrokken aan elke inwerking van 
partijen" en is het procedeeren niet, gelijk daar wordt aan-
genomen, feitelijk gedaan. 

Wat zal het geval zijn , als de stukken aan het open-
baar ministerie zijn gegeven om conclusie te nemen ? Geldt 
dan ook art. 30? MJU vroeg dit met het oog op art. 328, 
tweede lid , Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Naar aanleiding vau deze bedenkiugen wordt aan 
het artikel toegevoegd: » De artt. 26—28 worden 
weder toepasselijk indien bet geding voor den rechter, 
bij wieu bet aanhangig is , ten gevolge van zijne 
beslissing wordt voortgezet." 

De rechter hoort het Openbaar Ministerie en stelt 
daartoe de door partijen overgelegde stukken in zijne 
handen. Art. 30 zal daarop dus vanzelf toepasselijk 
zijn. 

Art. 31. De opmerking werd gemaakt, dat het hier-
bedoelde bewijs voor den curator zeer moeilijk te leveren 
zal wezen. Deze, zco werd gezegd , behoort eene vrije 
stelling te hebben , zonder genoodzaakt te zijn de kwade 
trouw van de partijen te bewijzen. Hij zij derde en neme 
de houding aan , die hem in het belang des boedels nood-
zakelijk voorkomt. 

Hiertegen werd aangevoerd , dat zulks ten gevolge zou 
hebben , dat de curator door alle proeessueele en buiten-
gerechtelijke handelingen van den schuldenaar vóór diens 
faillietverklaring niet gebonden zou zijn en dus , een proces 
vindende, dat loopt over handelingen door den gefail-
leerde vóór ziju faillissement gepleegd, die handelingen 
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al of niet als geldig zou kunnen erkennen , al naiirmate 
hein dit het meest voordeelig voorkwam. 

Het bewijs kan voor den curator zeer moeilijk zijn. 
Maar dit inag geen motief weien, hen daarvan te 
ontslaan en hem niet gebonden te achten door het-
geen in het proces vóór de faillietverklaring is ge-
schied. Immers dit zou feitelijk uitloopen op het 
onbillijke stelsel van anti-dateering van het fail-
lissement. Een van beide, óf de schuldenaar blijft 
bevoegd tot beheer en beschikking ovor zijn verinogen 
tot aan de faillietverklaring, waaruit volgt, dat de 
curator de door den schuldenaar vóór het faillissement 
verrichte handelingen tegen zich moet laten gelden ; 
èf men acht den curator door die handelingen niet 
gebonden , maar ontneemt dan a posteriori rechts-
geldigheid aan handelingen dei gefailieerden, door dezen 
verricht, terwijl hij nog bet recht tot beheer en be-
schikkingbezat. Beslissend kan alleen zijn, of dehan-
delingen in het proces verricht werden door iemand , 
die daartoe bevoegd was; zoo ja, dan behooren zij ook 
gehandhaafd te worden, zoolang het bewijs, in art. 
31 omschreven, niet is geleverd. 

Art. 32. Deze bepaling vond goedkeuring. Men vestigde 
echter de aandacht op de zinsnede , aan het slot der Memorie 
van Toelichting voorkomende: «Voorde verschijning van 
den gefailleerde tot het doen der eedsaflegging zal de 
curator hebben zorg te dragen. " Op welke wijze , vroeg 
men, zal dit geschieden? 

Voorts rees de vraag, wat geschieden zal, indien ineen 
vóór de faillietverklaring aanhangig proces een decisoire 
eed aan den later gefailleerde is opgedragen en door hem 
al of niet aangenomen, en de zaak in staat van wijzen is 
(art. 30). Volgens de Memorie van Toelichting .mag de 
gefailleerde geen decisoiren eed meer doen. Maar dit.geldt 
voor de iu art. 32 bedoelde processen; wat zal echter van 
toepassing zijn in de renvooiprocesseu ? Daarover zegt het 
ontwerp niets. 

Velen wenschten uitbreiding van deze bepaling ia dien 
zin, dat aan den gefailleerde ook de decisoire eed opgelegd 
en hij op vraagpunten gehoord kon worden , terwijl clan , 
wat het renvooiproces betreft, eene andere regeling be-
hoorde getroffen te worden. 

De zorg van den curator voor de verschijning van 
den gefailleerde zal daarin bestaan, dat hij hem in 
kennis stelle met de eedsopdracht en hein gelaste ten 
bepaalden dage voor den rechter te verschijnen. Of in 
geval van wederspannigheid van art. 87 gobruik zal 
te maken zijn, moeten de omstandigheden beslissen. 

Indien vóór de faillietverklaring aan den schuldenaar 
een decisoire eed is opgelegd of opgedragen en door 
hem aangenomen , zal geschieden, wat in alle gevallen 
geschiedt, waarin de schuldenaar na dee^lsoplegging 
in de onmogelijkheid komt om den eed af te leggen, 
bijv. door overlijden. 

Het artikel zal ook in de renvooi-processen gelden; 
immers ook deze zijn processen, tegen den curator in-
gesteld of voortgezet. Deze opvatting blijkt duidelijk 
door de verwijzing naar » artikel 28." 

Indien men toeliet, aan den gefailleerde een deci-
soiren eed op te leggen of hem op vraagpunten te 
doen hooren, zou feitelijk de beschikking over het 
proces en daarmede over het litigieuse recht in handen 
van den schuldenaar worden gesteld. Eene zoo belang-
rijke uitzondering op het beginsel, dat de gefailleerde 
door de faillietverklaring het beheer en de beschikking 
over zijn vermogen verliest, zou niet wenschelijk en 
ook niet voldoende gemotiveerd zijn. 

[Door den Minister werd , naar aanleiding van eene op-
merking der Commissie, erkend, dat in de renvooi-
processen de curator niet altijd als partij behoeft op te 
treden. Hij stemde daarom toe, dat de redactie van dit 
artikel wijziging zal moeten ondergaan. Het iu dit artikel 
aangehaald art. 28 zal dan moeten worden vervangen door 
art. 122 en het woord >voortgezet", waar dit in de tweede 
plaats voorkomt, door «gevoerd".] 

Art. 33. Eerste lid. Hoe is het, vroeg men, met den 
crediteur, die bijv. pandbeslag wil leggen ingevolge art. 

! 1188 Burgerlijk Wetboek? Wel U waar zegt art. 57, 
eerste lid , dat de pandhouder zijne rechten kan uitoefenen , 
alsof er geen beslag ware; maar heeft die bepaling niet 
op het oog een pandhouder ex contractu , in elk geval 
vóór de faillietverklaring? Wordt niet juist door art. 33 
belet, dat die crediteur pandhouder zal worden ? 

Ware bet, werd voorts gevraagd, niet beter hier niet 
te spreken van «roerende of onroerende goederen", maar 
van »eenig deel van het vermogen", omdat er toch ook 
rechten onder begrepen moeten zijn ? Men vergelijke hierbij 
het aangi'teekeude op art. 22. 

Ook zij , die groote tegenstanders van den lijfsdwang 
verklaarden te zijn , meenden toch , dat bij dit wetsont-
werp moest worden uitgegaan van het bestaande recht en 
konden zich derhalve m'3t deze bepaling vereenigen. Zij 
doet echter ééne vraag rijzen. De executie op goederen 
neemt een einde (vervalt;, en de Memorie van Toelich-
ting wijst zeer juist aan, dat dit systeem bij akkoord de 
crediteuren voldoende beschermd laat, terwijl bij insol-
ventie tocli alle goederen worden geëxecuteerd. 

Hoe echter bij lijfsdwang? Ingevolge art. 193 herleven 
na afloop vau bet faillissement alle vorderingen. Geldt 
nu bij lijfsdwang insgelijks , dat de executie geëindigd is 
en dus geheel opnieuw moet worden aangevangen, of 
geldt daarbij , dat het arrest slaapt ? Met andere woorden , 
is het in den aanvang van bladz. 31 der Memorie van. Toe-
lichting sub 3°., dan wel dat sub 2". aldaar vermelde 
toepasselijk ? 

Tweede lid. Gevraagd werd , waarom , nu het ontwerp 
in art. 87 aan de rechtbank de bevoegdheid geeft, reeds 
bij het vonnis van faillietverklaring te bevelen , dat de 
schuldenaar in zijn eigen woning in bewaring gesteld worde, 
het ontslag uit de gijzeling moet worden verschoven, 
totdat dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan (1). 

Eerste lid. Zoogenaamd pandbeslag zal nè. de fail-
lietverklaring niet meer gelegd kunnen worden. Aldus 
behoort het ook. De verhuurder of verpachter is geen 
pandhouder en valt dus niet onder art. 57. Ook wordt 
hij door het pandbeslag geen pandhouder; hij is en 
blijft bevoorrechte schuldeischer. Voor de rechten van 
bevoorrechte schuldeischers, dus ook vanden verhuur-
der, wordt door het ontwerp voldoende gezorgd. Er 
bestaat geen reden, waarom den verhuurder, bij faillis-
sement van den huurder, een executierecht zou wor-
den toegekend, dat hij buite-n faillissement niet bezit. 

Tegen verlies van het in art. 1188 3urgerlijk Wet-
boek toegekende recht in geval van faillissement, kan 
geen bezwaar bestaan. Dit recht is den verhuurder 
toegekend om hem te vrijwaren tegen oneerlijke han-
delingen van den huurder. Maar daarvan kan geen 
sprake meer zijn, zoodra de huurder gefailleerd is. 
Dan heeft hij beheer en beschikking ovor al zijne 
goederen verloren en het is ondenkbaar, dat de curator, 
die de belangen van al de crediteuren, dus ook van 
den verhuurder, heeft te behartigen, eene handeling 
zou verrichten , waardoor juist het recht van laatstge-
noemde zou worden verkort. 

Er bestaat geen bezwaar tegen de lezing > eenig 
deel van het vermogen ". 

Het hier bevolen ontslag uit de gijzeling zal het-
zelfde gevolg hebben, als ieder ander ontslag uit de 
gijzeling. Van gijzeling kan moeilijk bepaald worden , 
dat zij » slaapt"; uit den aard der zaak zal opnieuw 
ingijzelingstelling noodig zijn. 

Ticeedc lid. De reden, in de Memorie van Toelich-
ting aangevoerd voor de bepaling, dat de schuldenaar 
eerst ontslagen wordt uit de gijzeling, als het vonnis 
in kracht van gewijsde is gegaan, vervalt niet door 
de bevoegdheid , bij art. 87 aan de rechtbank toege-
kend. In de eerste plaats niet, omd it bij art. 87 der 
rechtbank wel de bevoegdheid wordt toegekend, de 
inbewaringstelling van den schuldenaar te bevelen ,— 
eene bevoegdheid, waarvan zij alleen zal gebruik maken, 
als dit in het algemeen belang vau de crediteuren 
wordt gevorderd , — maar de verplichting hiertoe niet 
wordt opgelegd; in de tweede plaats niet. omdat, 

(1) Mr. Y. Qt. J. VAN I>EE MLELEN. Iets oter den invloed der in-
solrentrerhlaring OJJ den lijfsdwang. Luiden 1870, bladz. 73. 
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zoolang do schuldeischer gebruik maakt van liet recbt 
tot gijzeling, bij daarvan de kosten moet dragen. 

Art. 34. Omtrent <!e hier vermelde machtiging van den 
rechter-commissaris werd reeds bij art. '25 gesproken. 

Art. 35. Desa bepaling scheen .sommigen hard, waar 
de artt. 503, al. 5 , en 5ü6 , al. 3 , Wetboek van Burger-
lijke Rechtsvordering de hierbedoelde inschrijving bij execu-
toriaal beslag nog toelaten tot de overschrijving van het 
vonnis van toewijzing. Te meer geldt dit, waar andere 
wetten liet onmogelijk maken, de overschrijving onmid-
dellijk te doen plaats hebben, dewijl minstens een termijn 
van vier en twintig uren voor de registratie der akte ge-
vorderd wordt. Zulks klemt te ineer bij notarieele koop-
akten , daar de notaris eerst na de registratie afschriften 
der akte mag opmaken en afgeven , waarop de overschrij-
ving kan plaats hebben. Deze leden achtten het in strijd met 
het voorschrift van art. 37, want de kooper zal, wanneer bij 
liet betaald heeft, van betere conditie wezen. Uoor andereu 
werd intusschen dit art. 35 volkomen juist geacht. Dat hij 
die betaald heeft, maar aan wien nog niet geleverd is , bij 
faillissement van zijn debiteur schade lijdt, is natuurlijk! 1). 
Eindelijk meenden weder andereu, dat bier door den 
wetgever geene beslissing genomen moest worden. Waarom 
dit niet aan de jurisprudentie overlaten? 

Naar aanleiding van het antwoord, door de Regeering 
op eene opmerking van den Raad van State bij dit artikel 
gegeven , werd nog de vraag gedaan , of bet inderdaad wel 
zoo zeker is, dat de notaris vóór de registratie der daar-
bedoelde akten uitvoering daaraan mug geven door het 
uitgeven van borderellen. 

Aan de gronden, in de Memorie van Toelichting voor 
deze bepaling aangevoerd , is weinig toe te voegen. 
De quaestio mag aan de steeds weifelende jurispru-
dentie niet overgelaten worden. Het onderwerp is van 
te groot belang om rechtszekerheirt ten deze, dat wil 
zeggen , beslechting der bestaande controverse , niet 
zeer gewenscht te doen ziju. In bet aangehaalde 
Proefschrift van mr. C. M. H. MINDEROP leest men 
dan ook op hladz. 41 : »Onverdeelde toejuiching verdient 
dau ook het voorstel der Staatscommissie om in de 
thans bestaande lacune te voorzien en alzoo aan de 
groote verdeeldheid ten aanzien van dit punt een einde 
te maken " 

Dn aan bet slot gedane vraag wordt, toestemmend 
beantwoord. 

Art. 37. Eerste lid. Hier ter plaatse, alsmede in de 
artt. 33 en 40, komt voor het woord: «meiecontractant", 
dat beter ware vervangen door «wederpartij". Medeco:itrae-
tant toch is degeeu, die in vereeniging met den gefailleerde 
met een derdi contracteert. Teg-üi deze opmerking werd 
aangevoerd, «Jat het woord » medecoutractant" reeds in 
onze wetboeken iu dezelfde beteekenis voorkomt Men zie 
b. v. art. 77 Wetboek van Koophandel. 

Na de sommatie door den me lecontractant moet de curator 
zich binnen vijf dagen verklaren. Men vergete niet, dat 
volgens art. 78 leze , indien er reeds eene commissie uit 
de nbuldeischera bestaat, haar advies moet inwinnen. 
Ook vooral met liet oog op art. 79 scheen de hier aange-
nomen termijn te kort. Aan de Commissie van Voorb 'rei-
ding kwam de verdediging der lïegeoring van den korten 
termijn iu de ge lachten wissel ing met den Raad van State 
niet afdoende voor. 

Nog vroeg men, waarom hier geene machtiging van 
den rechter-eommissaris is voorgeschreven. Vooral is die 
wenschelijk , indien er geene commisie uit de Bchuldeiscbera 
is benoemd ; er bestaat geene reden, waarom bedoel Ie machti-
ging, evenals i:> art. 34, dan niet zo_i worden geëischt. 

DcMrt bepaling is overigens eene juiste consequentie van 
art. 1515 Burgerlijk Wetboek. De aandacht werd er even-
wel op gevestig 1, dat de wederpartij de bevoegdheid heeft den 
curator tesom meeren om zich to verklaren, of hij de over-
eenkomst gestand wil doen. Hoe nu , als zij van deze be 

(1) Mr. C. M. H, MINDEROP. Eenije opmerkingen over den hypo* 
thecairen schuldeischer in het faillissement. Leideu 1889, bladz. 41. 

voegdheid geen gebruik maakt ? Is dan de overeenkomst niet 
ontbonden en m?et zij pmesteeren en de gefailleerde contra-
praesteeren in percenten ? Art. 1515 Burgerlijk Wetboek , 
zoo werd opgemerkt, is in dat opzicht voor de wederpartij 
gunstiger, bij dat artikel kan bovendien do gefailleerde, 
en dus een derde ten behoeve van hem, zekerheid stellen; 
bij art. 37 alleen de curator. Moet men , zoo werd ten 
slotte gevraagd, aai,nemen , dat het eerste artikel doorliet 
laatste zal komen te vervallen? Kn wat zal gelden ten 
opzichte van art. 1554 van hetzelfde Wetboek? 

Met deze opmerking in en vragen konden andere leden 
zich ten deele wel, ten deele niet vereenigen. Art. 1515 
Burgerlijk Wetboek is geheel in overeenstemming met het 
stelsel, in art. '.il van het ontwerp nedergelegd. Maakt de 
medecontractant als verkooper van de bevoegdheid tot 
sommatie geen gebruik, dan is de overeenkomst nietont-
bonden; voor den verkooper blijven de bepalingen van art. 
1515 dan van toepassing. Gaat hij tot Sommatie over, 
dan moet óf de curator zekerhei 1 stellen (hetzij zakelijke, 
hetzij persoonlijke zekerheid, en in dit opzicht ous is art. 1515 
Burgerlijk Wetboek, waarbij de gefailleerde een borg 
kan stellen, geenszins van ruimer strekking), óf de over-
eenkomst wordt ontbonden en de schadevergoeding betaald. 
Bedoelde leden zagen dan ook niet iu, dat art. 1515 
Burgerlijk Wetboek door aanneming art. 37vauhetont-
werp moest komen te vervallen. 

Bij de toelichting van art. 37 , zoo werd ten slotte op-
gemerkt, wordt gesproken van schade , «vooral wanneer de 
overeenkomst iu eeu koop of verkoop op termijn bestaat". 
In verreweg de meeste gevallen zal die koop of verkoop 
dus vallen binnen de bepalingen van bet volgend artikel. 

In weerwil van bet voorbeeld van art. 77 Wetboek 
van Koophandel en van het onbetwijfelbare der be-
teekenis, waarin het woord » mede-contractant" is 
gebezigd , moet erkend worden , dat » wederpartij " 
juister is en daarom ook r.ier en in art. 38 \voi!t overge-
DOBien. Dientengevolge luidt het iri bet eerste lid van 
art. :>7 «door den gefailleerde als zijne wederpartij in 
het geheel niet" enz. en wordt verder »mede-contrac-
tant" vervangen door «wederpartij". 

Eene geringe verlenging van den termijn, bijv. tot 
acht dagen , heeft geen bezwaar. Maar men ga ook 
Dietverder, want het werd niet tegengesproken, wat 
naar aanleiding van het advies van den Raad van 
State door de Kegeering werd opgemerkt, dat onzekere 
toestanden beperkt moeten worden binnen de engst 
mogelijke grenzen. Voldoende reilen, om ook in dit 
geval den curator te binden aan eene machtiging, is 
niet. gevonden. Het betreft hier eece daad van gewoon 
beheer, en de sommatie der wederpartij brengt geene 
wijziging in den aard der zaak , die het hier betreft. 

De beteekenis van bet artikel is, dat aan de \veder- 
partij het recht wordt gegeven, den curator te dwingen 
tot het nemen van eene beslissing, die btt voor haar 
van grootbelang kan zijn, spoedig te kennen. Als zij 
» van deze bevoegdheid geen gebruik maakt" blijft 
de overeenkomst bestaan , totdat deze onthouden wordt 
op grond van wanpraestatie, indien deze er is. Indien 
de curator zijnerzijds hierin voordeel ziet, kan daar-
aao ook volledig uitvoering worden gegeven. Men 
vergelijke ue Memorie van 'foelie ittng. Ook zal art. 
1515 toepasselijk zijn, als de wederpartij verkooper is. 
De speciale bepaling van art. 1554 blijft, zoolang zij 
niet wordt afgeschaft, voor de daarin genoemde koop* 
overeenkomsten van kracht. 

Art. 38. Dit artikel behandelt » waren die een markt-
of beursprijs hebben " — zijn effecten uitgestoten , en zoo ja , 
waarom? Ook onroerende goederen en incourante goederen 
zijn natuuriyk vatbaar om op termijn te worden verkocht, 
maar gewoonlijk zal eene koopovereenkomst op termijn 
loopen over goe leren , die een markt- of beursprijs hebben. 

Bij termijuzaken , waar de gefailleerde als speculant, 
uitsluitend als kooper of uitsluitend als verkooper, is op-
getreden , en hij als zoodanig staat tegenover zijne mede-
contractanten , zijn de b-palingen van art. 38 voldoende. 
De laatste zinsnede zal weiuig van toepassing zijn , omdat 
de gefailleerde wel re. Is de voor hem voordeelige nog loo-
pende contracten z;.l hebben gerealiseerd Heeft hij ge-

Handelingen der Statec-Generaal. Bijlagen. 1892-1893. 
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kocht, en is voor den boedel bij ontbinding der overeen-
komst verlies, voor dit bedrag zal de verkooper als con-
current-schuldeischer voor het prijsverschil opkomen. Is 
zijn me lu-contractant niet verkooper, maar kooper, en 
verliest de boedel, de gevolgen zullen dezelfde zijn. 

Veelal echter zal de gefailleerde zijn inkoop op termijn 
reeds weder hebben verkocht, hetzij met winst, hetzij met 
verlies. In gewone omstandigheden zou bij do winst ge-
nieten , of het verlies betalen. Bij toepassing vau art. 38 
echter komt de gefailleerde in eene andere positie. Zijn 
boedel zal altijd bevoorrecht worden. Gesteld, hij heeft 
goederen gekocht tot 40 en weder verkocht tot 35 , hetgeen 
een verschil in zijn nadeel uitmaakt van f 5000 üe prijs 
op het oogenblik der failliet-verklaring is niet hooger dan 
30. Volgens art. 38 — in dit geval zul de scbadevergoe-
ding im uiers wel in het koers verschil moeten bestaan, 
zie Memorie van Toelichting bladz. 34 en 35 — zal bij van 
zijn kooper ontvangen f 5000, terwijl zijn verkooper voor 
f 10 000 als concurrent-schuldeischer optreedt. In plaats 
van f 5000 te verliezen, begint de boedel met een voor-
deel van f5000 te genieten; komt er 10 pet. van terecht, 
dan is de boedel tot een bedrag van f 4000 bij die mislukte 
speculatie bevoordeeld; eerst als er 100 pet. wordt uitge-
keerd zal feitelijk de overeenkomst het verlies opleveren, 
dat op papier stond, en zonder faillissement gerealiseerd 
zou zijn Hoe zal het nu , zoo vroeg men, bv. in dit ge-
val gaan met den staat, in art. 5 bedoeld ? Volgens art. 
38 zal de schuldenaar onder de creditposten niet brengen 
f 5000 , maar hij zal f 5000 in debet en f 10 000 In credit 
moeten brengen. 

Hoe men operatiSn van dezen aard ook wenscht te groe-
peeren , zoodra tegenover een inkoop een verkoop staat, 
geraakt de boedel in eene bevoorrechte positie. Deze be-
voorrechting mag allerminst ge luid worden , indien , het-
geen zeer vaak geschiedt, de operatie voor rekening van 
derden heeft plaats gegrepen. tëene firma beeft bijv. graan-
of snikerzaken op termijn voor rekening van een han-
delsvriend gedaan , en de inkoopen door verkoopeu met 
winst gedekt, "f nel koffieoogsten op deze wijze verhandeld. 
De winsten of verliezen, die door koopers en verkoopers 
genot'n of geleden zouden moeten worden, zullen als bae 
in den boedel komen op de wijze, hierboven aange duit. 
Transactien van dezen aard zijn in den handel geene uit-
zondering; zij zijn regel geworden en zullen misschien in 
omvang nog toenemen. 

Ofschoon blijkbaar, ook volgei;s de Memorie vau Toe-
lichting , dit artikel den termijnhandel op het oog heeft, 
zullen, zooals het artikel luidt, bona fide le.veringszaken 
eveneens binnen zijne bepalingen vallen. 

In de Memorie vau Toelichting wordt opgemerkt, dat 
»de schade, duur de ontbinding veroorzaakt, op de meest 
eenvoudige wijze door betaling van het koersverschil ge-
liqui ieerd kan worden"; dat echter »een gebie land voor-
schrift nuch noodig, noch wenschelijk is". Het schijnt 
intusschen wel uoo.lig, deze materie zoodanig te regelen , 
dat zij niet de bron worde van tallooze processen, en, 
zonder een bepaald voorschrift omtrent den aard der schade-
vergoeding bij ontbinding der overeenkomst, zal wel bet 
koersverschil als grondslag van vereffening gekozen moeten 
worden , of zullen de processen niet achterwege blijven. 

Hoe zal bet gaan , werd voorts gevraagd, wanneer bij 
voorbeeld koffie aan den gefailleerde moet geleverd worden 
volgens contract en deze reeds gedeeltelijk betaald, mis-
schien ook gelever I is? Zal ook dan kunnen worden terug-
gevorderd , wat betaald is? Hierop werd geantwoord, dat 
terugvordering van het betaalde zal kunnen plaats hebben, 
voor zoover nog niet geleverd is. 

Wanneer een fabrikant een overeenkomst tot levering van 
grondstoffen ha 1 gesloten , daarna failleerde en gedurende 
het faillissement de curator de zaak voortzette, dwingt 
dan , zoo vroeg men , niet dit artikel tot ontbinding dier 
overeenkomst ? En toch in dit geval zoude voortdurende en 
ongestoorde zekerheid omtrent het lot der overeenkomst, 
waarvan de Memorie van Toelichting spreekt, niet ontbreken. 

Is het woord > schade '' in de laatste zinsnede , zoo werd 
ten slotte gevraagd, wel juist ? Is wellicht ook > winst-
derviug" bedoeld? Eu hoe zal deze te berekenen zijn: 
naar den beursstand op hel oogenblik derfaillietverklaring , 
dan wel op dat van het sluiten der overeenkomst ? Indien 
de medecontractant verkooper is, zal hem dan door deze 

tweede zinsnede de hem bij art. 1515 Burgerlijk Wetboek 
verleende vrijheid zijn ontnomen ? Dit is immers onaan-
nemelijk. 

In het algemeen achtte men de redactie van dit artikel 
niet gelukkig. Wel is zij bijna woordelijk overgenomen 
uit de Konkursordnung, maar men vergete niet, dat in 
Duitschland door de artt. 311, 353 en 357 A. D. H. de 
lermijnzaken geregeld zijn 

Waarom zouden effecten uitgesloten zijn ? Zij zijn 
waren, die toch ongetwijfeld een beursprijs hebben. 
Dat voorts de boedel in eene bevoorrechte positie zal 
geraken , schijnt geene gegronde grief. De boedel zal 
wel is waar volstaan met percenten te voldoen, terwijl 
de schuldenaar van den boedel integraal moet betalen. 
Maar is dit niet eene eenvoudige toepassing van den 
algemeenen regelen ware het gerechtvaardigd, daarvan 
hier af te wijken ? Alle schuldenaren van den boedel 
moeten ten volle betalen; alle concurrente schuld-
eischers ontvangen daarentegen percenten. Zou men 
daarvan voor het bijzondere geval van dit artikel 
willen afwijken ? üp welke gronden ? Alleen in geval 
degene, die aan den gefailleerde op termijn verkocht 
en degene, die van hein op termijn kocht, dezelfde 
persoon is, zal deze zich op schuldvergelijking kun-
nen beroepen. 

Het feit, dat de gefailleerde voor anderen als com-
missionuair heeft gehandeld, kan bieriu geene wijzi-
ging brengen. Heeft eene refiele transactie plaats 
gehad, de committent zal van art. 240 Wetboek van 
Koophandel gebruik kunnen maken 

Dat het artikel de bron zal worden van tallooze 
processen , kan ook evenmin juist worden geacht, als 
de meening , dat een gebiedend voorschrift om het 
koersverschil als maatstaf voor de schadevergoeding 
aan te nemen , alle processen zou voorkomen. 

Het artikel spreekt wel de ontbinding der overeen-
komst uit , maar dit sluit geenszins in zich, dat de 
curator en de wederpartij niet iets anders zouden 
mogen overeenkomen , met name, dat de curator niet, 
ingeval van voortzetting der zaak , de door den failliet 
gesloten contracten zou mogen vernieuwen. Art. 38 is 
voornamelijk geschreven in het belang van hen , die 
met den failliet hebben gehandeld; het beoogt, hun 
zekerheid te verschaffen omtrent het lot der over-
eenkomst. Onderscheid te maken tusschen bona fide 
leveringszakeu en speculaties op het koersverschil is 
niet mogelijk , omdat de laatste transacties in dier 
voege plegen gesloten te worden, dat de kooper de 
keus heeft levering, dan wel oplossing der overeen-
komst ia eene verrekening van het koersverschil te 
vorderen , soms ook alleen het recht om levering te 
vorderen , waarvan na het verschijnen van den termijn 
wordt afgezien. 

> Schade " omvat geleden verlies en winstderving. 
De beursstand op bet oogenblik van het sluiten der 
overeenkomst zal daaromtrent geen uitsluitsel kunnen 
geven, wel daarentegen die op het oogenblik der 
faillietverklaring, wat in bet Verslag terecht aldus 
is begrepen bij de daar gemaakte berekening. 

Als de wederpartij verkooper is, zal zij natuurlijk 
de vrijheid, bij art. 1515 Burgerlijk Wetboek verleend, 
missen. Immers art. 1515 gaat uit van het voortduren 
der overeenkomst; volgens art. 38 wordt zij ontbonden ; 
uit den aard der zaak is dus naast art. 38 voor toe-
pas.-ing vau art 1515 Burgerlijk Wetboek geen plaats. 

Dat artt 311 en 353 A. U. H. de termijnzaken 
zouden regelen, is minder juist. Art. 311 regelt het 
onderwerp van artt. 1201 en 1202 al. 2 Burgerlijk Wet-
boek ; art 353 den verkoop tegen marht- of beursprijs, 
Diet den termijnkoop. Alleen art. 357 handelt over ter-
mijnzaken. Het is echter niet duidelijk, welk licht dit 
artikel over de bepaling der Konkursordnung verspreidt. 

In dit artikel wordt het »-oord » medecontractant", 
hetwelk daarin twee keer voorkomt, telkens ver-
vangen door » wederpartij" (zie bij art. 37). 

[Door de Commissie werd de wenschelijkheid betoogd , de 
woorden » die een markt- of beursprijs hebben" te ver-
vangen door - die ter beurze op termijn worden verhan-
deld". Daardoor {zou , naar het oordeel der Commissie, beter 
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uitkomen , dat het ontwerp hier uitsluitend de eigenlijk 
gezegde termijnzaken op het oog heeft. De Minister ver-
klaarde zich hiertoe bereid. 

Voorts werd er door de Commissie op gewezen, dat dit 
artikel in strijd il met art. 232 Wetboek van Koophandel, 
waarbij het recht van terugvordering is geregeld. De 
Minister antwoordde, dat hierin en in andere soortgelijke 
gevallen , voor zooveel noodig, zal moeten worden voorzien 
hij de invoeringswet, waarvan in het Verslag ad art. 233 
van het ontwerp sprake is.] 

Art. 39. Sommigen acntten deze bepaling in strijd met 
bet systeem van het ontwerp, dat het faillissement be-
schouwt als een besliig op het geheele tegenwoordige ver-
mogen des schuldenaars, terwijl hij volgens dit artikel 
ook zonder akkoord voor de toekomst van verplichtingen 
zal ontheven worden. De huurder , die eene door hem aan-
gegaue huur te bezwarend a c h t , zal n u , door zich failliet 
te laten verklaren, van de betaling der huursom zich kunnen 
ontslaan. 

Door anderen werd hierop geantwoord , dat elke rege-
ling van dit on lerwerp eigenaardige bezwaren zou mede-
brengen en dat de aangenomen oplossing niet onbillijk te 
achten was. Het aangebrachte voorbeeld oordeelden zij weinig 
klemmend; de faillietverklaring op eigen aangifte toch 
wordt in art. 5 van het ontwerp bemoeilijkt en brengt 
bovendien zooveel kosten en bezwaren met zich , dat men 
daartoe om de genoemde reden niet licht zal overgaan. De 
tegenstanders van de voorgestelde regeling blijven dan 
ook , zoo werd van deze zijde opgemerkt , in gebreke eene 
betere regeling aan de hand te doen. 

Omtrent de juiste bedoeling van het artikel was men in 
twijfel. In de .Memorie van Toelichting wordt gesproken 
van >inachtuemiug van de gebruikelijke termijnen , in elk 
geval van een termijn van drie maanden"; in het artikel 
wordt gezegd , »dat een termijn van drie maan leu in elk 
geval voldoende zal zijn." Sommigen meend-i , dat de huur 
in elk geval na drie maanden kon eindigen ; anderen , dat 
de termijn uit.-luitend betrekking had op de opzeggingen 
na afloop van dezen termijn de huur nog doorliep tot een 
tijdstip volgens het plaatselijk gebruik. De leden , die de 
eerst bedoel Ie meening waren toegedaan , beriepen zich 
op art. 40 , waar ook sprake is van een termijn van zes 
weken, die in elk geval voldoende is , terwijl in de Memorie 
van Toelichting van het behoud der betrekking gedurende 
zes weken wordt gesproken. 

Waarom , werd voorts gevraagd , wordt hier gesproken 
van * overeengekomen of gebruikelijke termijn ", in het 
volgend artikel daarentegen — gelijk het ontwerp der 
Staatscommissie beide keereu deed — van «gebruikelijke 
of overeengekomen termijnen " ? Na kennis genomen te 
hebben van de gedachten wisseling tOMOhen den Raad van 
State en de Regeeriug meent de Commissie van Voorbe-
reiding, dat door de wijzigiug, in het oorspronkelijk ont-
werp gebracht , de bedoeling der Regeeriog niet voldoende 
duidelijk is en wijziging behoeft. 

Eindelijk werd gevraagd, of, in geval de gehuurde zaak 
nog niet geleverd is , art. -'i7 dan wel art. 39 van toe-
passing is (1). 

In plaats van » geschiedde " leze men > geschiede ". 
Naar aanleiding van het woord » boedelschuld", aan het 

slot van het ar t ike l , werd gevraaïd of h e t , in verband 
met bladz. V8 en 60 der Memorie van Toelichting, niet 
beter ware te lezen > faillissementskosten". 

Eene regeling van dit onderwerp is in de praktijk 
dringend noodig gebleken, zoozeer zelfs, dat iedere op-
lossing, die niet onbillijk is, aannemelijk moet worden 
geacht. Terecht werd door «anderen" «Ut standpunt 
ingenomen. 

Het artikel is voorts inderdaad niet onduidelijk. 
Het stelt twee eisehen: 1°. opzegging t-gen het tijd-
st ip, waarop dergelijke overeenkomsten naar plaatselijk 
gebruik eindigen B. v. naar het gebruik van vele 
plaatsen eindigen jaarhuren op 1°. Februari , 1°. Mei, 
1°. Augustus of 1°. November; de opzegging zal dus 
tegen een dezer tijdstippen moeten geschieden; 2°. 
inachtneming bij de opzegging van den overeenge-

(i) Mr. W. D. VAN LIMBURG. Eenige opmerkingen omtrent de rechten 
tan den huurder en verhuurder in getal tan faillissement. Leiden 1890, 
bladz. 36. 

komen of gobruikelijken termijn, ten hoogste van een 
termijn van drie maanden. B. v. er is overeengekomen , 
dat de jaarhuur ééne maand te voren moet worden opge-
zegd; dan zal dus de opzegging moeten geschie ion uiter-
lijk 31 December tegen 1». Februari , uiterlijk 31 Maart 
tegen 1°. Mei enz.; of wel, er is overeengekomen, of 
het is gebruik, dat de termijn van opseggiug ten 
minste zes maanden is ; in dit geval zal met drie maan-
den kunnen worden volstaan en de opzegging moeten 
geschieden, uiterlijk 31 October tegen 1°, Februar i ; 
uiterlijk 31 Januari tegen 1°. Mei enz. 

Dit alles wordt in het artikel ondubbelzinnig uit-
gedrukt . Toegegeven moet echter worden, dat in de 
Memorie van Toelichting de uitdrukking » met inacht-
neming van de gebruikelijke termijnen, in elk yeval 
van een termijn van drie maanden " minder duidelijk is. 
Daarbij is gedacht aan het meest voorkomende geval , 
dat de overeengekomen of gebruikelijke termijn langer 
is dan drie maanden en over het hoofl gezien, dat zij 
ook korter kan zijn , in welk geval de kortere termijn 
voldoende is. Ook de toelichting op artikel 40 heeft 
een overeengekomen of gebruikelijken termijn van 
langer dan zes weken op het oog. 

De redactie van artikel 40 zal met artikel 39 in 
overeenstemming worden gebracht. 

Ook in geval de gehuurde za;ik nog niet is geleverd , 
is art. 39 , als lex specialis, toepasselijk. 

> Geschiedde'' is eene fout; lees » geschiede ". 
Welk voordeel zou de vervanging van »boedelschuld" 

door «faillissementskosten" opleveren? Het effect za l , 
welke uit i rukkin^ cok gebezigd wordt , hetzelfde zijn. 
«Boedelschuld" is echter verkieslijk , omdat daarin 
meer ligt bet denkbeeld van eene pretentie ten laste 
van den boedel, terwijl » faillisseinentskosteo" doet 
denken aan door den curator gedane uitgaven. 

Art. 40. Naar aanleiding van d^ze bepaling" werd de 
opmerking vernomen , dat liet weinig logisch voorkwam 
het lot der hierbedoelde personen na bet faillissement te 
regelen, terwijl de wetgever tot helen zich hunne I elangen 
vóór het faillissement zoo weinig beeft aangetrokken. 

Wat het artikel betreft, vroeg men, of de directeur eener 
naamlooze vennootschap als in dienst daarvan staande be-
schouwd kan worden. De bepaling kwam overigens sommi-
gen zeer har', voor. Het kan bijv. wezen, dat aan eer.e 
industrieele onderneming ambtenaren verbonden zij.i, con-
tractueel voor verscheidene jaren aangesteld. 

Door anderen werd de nardhi id in dergelijke gevallen 
niet ontkend , doch er op gewezeo , dat de/.e aangelegenheid 
regeling behoeft en eene andere regeling dan d ie , welke 
in het ontwerp wordt voorgesteld, niet wel nv gelijk is. 
Zij werd van deze zijde, in het belang voor 1 .Ier bezol-
digde personen, praktisch genoemd. Alleen rees de vraag , 
of men den werkman , die bij den dag of ! ij de week is 
in dienst genomen of die op stukwerk arbeidt , dus ook 
bij den dag of bij de week of terstond kan ontslaan. De 
Memorie van Toelichting zegt wel op blad/.. 36 . dat hun 
gewaarborgd is »dat zij althans gedurende zes weken 
hunne betrekking behouden", maar dit blijkt uit het artikel 
naar veler oordeel geenszins. Daarin toch leert men alleen, 
dat »een termijn van zes weken in elk geval voldoende (zal) 
zijn", terwijl overigens »de gebruikelijke of overeengekomen 
termijnen" gelden en het laatste lid van art. 1638 Burgerlijk 
Wetboek dus ook toepasselijk zal wezen. Of acht de Regee-
r i ng , dat in dit geval het derde lid van art. 1639 van dat 
Wetboek zal moeten worden opgevolgd 't Men wees er 
echter o p , dat hier de meesterde bij hem in dienst zijnden 
niet wegzendt zonder het aanvoeren van redenen. In elk 
geval geldt die laatste bepaling alleen voor »iie:ist- en werk-
boden , en voor hen , die voor een bepaalden tijd , dus lacg; r 
dan zes weken , gehuurd zijn. 

» Alle bezoldigde betrekkingen in d'enst van den gefaib 
leerde enz ." Het kwam niet juist voor, te zeggen, dat 
eene betrekking is in dienst van den gefailleerde. Men gaf 
dan ook in overweging te lezen : » Alle bezoldigde per-
sonen , in dienst van den gefailleerde, kunnen huune be-
trekking opzeggeu of hun kan door den curator hunne 
betrekking opgezegd worden enz. ". 

Eén lid wenschte, evenals in art. 226, l u . ten opzichte 
der surséance is bepaald, hier ter plaatse aan den curator 
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de verplioiiting te zien opgelegd, om , voor zoover de in den 
boedel aanwezige golden hem daartoe in stunt stellen, de 
R i jks - , provinciale of gemeentelijke belastingen en de 
waterschnps- , veenschaps-of polderlasten te voldoen. Hoe-
wel dit onderwerp bij de fiscale wetten geregeld is, scheen het 
niet ondienstig eene dergelijke bepaling ook hier op te nemen. 

De redactie dt-r tweede zinsne Ie van het ar t ikel , als 
aanvangende met «l ichter" , scheen mei het oog op een 
goeden wetstijl volgens sommigen geene aanbeveling te 
verdienen. 

Of de directeur eenor naamloozs vennootschap als 
in haren dienst staarde kan beschouwd worden, wordt 
bevestigend beantwoord. 

Kim bier van uoodelooze hardheid wel sprake zijn? 
Voor de schul leisehcrs is het altijd »zeer hard", als 
de schuldenaar f.iilliet gaat en zij dientengevolge 
bet hun rechtmatig toekomende niet ontvangen. Die 
hardheid brengt echter de wet niet te weeg en kan 
zij evenmin wegnemen. De onvermijdelijke ornatandig-
he !en leggen echter den wetgever deu plicht op , aan-
gelegenheden , als waarover art. 40 handelt, op eene 
billijke en praktische wijze te regelen. In geen geval 
zal de hardheid, gelegen in de omstandigheid, dat 
een werkgever failliet gaa t , worden weggenomen door 
de zuak ongeregeld te laten. Integendeel: de regeling 
tracht juist de na-ledige gevelgen van het faillisse-
ment bintien zekere door de billijkheid aangewezen 
grenzen te beperken. 

» De gebruikelijke of overeengekomen termijnen" 
zullen ge! len , tenzij zij langer zijn , dan zes weken. 
Art. 163'J Burgerlijk Wetboek blijft voor de daarin 
genoemde personen van toepassing voor zooverre noch 
rloor den curator, noch door den mede-contractant des 
gefaiileerdeu gebruik wordt gemaakt van het iu art. 4') 
toegekende recht van opzegging Wordt daarvan ge-
bruik gemaak t , dan is geen verder loon verschul liffd , 
dan tot op bet tijdstip, waarop ingevolge Je opzegging 
de dienstbetrekking eindigt. 

Tegen de voorgestelde lezing van den aanhef van 
het artikel bestaat gean bezwaar; zij luide alzoo: 
» Alle bezoldigde personen , in dienst van den gefail-
leerde, kunnen hunre betrekking opzeggen, en hun 
kan wederkeerig door den curator buuue betrekking 
opgesegJ worden," enz. 

kiene b-'puling omtrent de betaling van de belas-
tingen ware in dit artikel misplaatst. Bij de fiscale 
•wetten is dit onderwerp ook voldoende goregeld. 
Waarom het nu * niet ondienstig" zou zijn, hier 
deswege eene bep ding op te nemen, wordt niet in-
gezien. 

Ter opheffing van de bedenking tegen de redactie 
der tweede zinsnede wordt gelezen, evenals iu art. 39 , 
na » termijnen" komma, en dan: » mat dien verstande 
echter , dat een termijn van zes wekeu in elk geval 
voldoende zal zijn." 

Art. 41 . Het ontwerp der Regeering eischt hier boedel-
beschrijving, terwijl de Staatscommissie eene verwijzing 
naar art. 1153 Burgerlijk Wetboek voldoende achtte. Het 
eerste systeem vou l goedkeuring, doch de redactie van het 
artikel achtte men niet gelukkig. Volgt bijv. uit de woorden 
> moet, ti door den curator worden aanvaar;1.", dat deze de 
hierbedoelde erfenissen niet verwerpen raag? Moeiit dit zoo 
wezen, dan zou men de voorkeur geven aan het voorstel 
der Staatscommissie. Voorts merkte men op , dat over legaten 
niets gez 'gd wordt , en toch kunnen ook deze onder be-
zwarende bepalingen gemaakt zijn. Wat zal , vroeg men , 
in dat geval gelden ? En w a t , als n.in de echtgen >ote, 
die met den gefailleerde in gemeenschap is gehuwd , eene 
erfenis opkomt ? Is daarvoor de bepaling van art. 63 vol-
doende ? Maar ook al ware dit zoo , moet die erfenis dan ook 
door den curator onder voorrecht van boedelbeschrijving 
worden aanvaard? Of wel , moet die aanvaarding geschieden 
door de erfgename, dan eveneens onder voorrecht van 
boedelbeschrijving ? 

Daar verwerping, is zij in het belang van den boedel, 
niet moet zijn uitgesloten, wordt het artikel gewijzigd 
als vo lg t : 

> Erfenissen, gedurende het faillis ement aan den 

gefailleerde opkomende, worden door don curator niet 
anders aanvaard, dun onder voorrecht van boedel-
beschrijving." 

Ter verzekering, dat eene verwerping niet geschiedt 
tegen het belang des boedels, wordt aan het artikel 
een tweede lid toegevoegd, luidende: » Tot het ver-
werpen eener nalatenschap behoeft de curator mach-
tiging van den reehter-commissaris." 

Wat betreft legaten , onder bezwarende bepalingen 
gemaakt , de curator zal ze weigeren, als dit in het 
belang is van den boedel; niemand, ock niet de curator, 
is verplicht, een legaat aan te nemen. 

Uit art. 6 3 , bepalende, dat bij gemeenschap van 
goederen het faillissement de geheele gemeenschap 
omvat , volgt.dat art. 41 toepasselijk zal zijn, zoodra 
do erfenis in de gemeenschap val t , onverschillig aan 
wien van de echtgenooteu zij opkomt. 

Art. 42. De vraag rees naar aanleidmg van dit a r t ike l , 
of het niet-han leien . waar handelen plichtmatig was , ook 
aanleiding tot de Pauliana kan geven. Men stelle bijv. 
het geval, da t , overeenkomstig art. 370 Burgerlijk Wetboek , 
de langstleveu ie der echtgenooteu verzuimd heeft een in-
ventans te doen opmaken, en daardoor het daar bedoelde 
vruchtgenot verliest. 

»Te wiens behoeve hij ban lelde". Het verwerpen eener 
nalatenschap ten behoeve van een kind zal dus niet nietig zijn 
want dat kind kan de verei.-tehte wetenschap niet hebben. 
Men erkende echter , dat hiertegen emigszins wordt ge-
waakt door art. 4 i, 3° (1). 

Het > niet handelen" valt niet onder art. 42. On-
noodig is het ook, het daaronder te brengen. Eenvou-
dige verzuimen onder het bereik der Pauliana te 
brengen, kan niemand verlangen. Opzettelijke verzui-
m e u , ni t het doel de schuldeischers te benadeelen, 
zullen ni ' t licht voorkomen. Art 182 Burgerlijk 
Wetboek wordt in den regel uit onkunde of uit slof-
heid overtreden. 

»Te wiens behoeve bij handelde." Wanneer, om 
•welke reien dan ook, degene, met wien of te wiens 
behoeve da gefailleer ie handelde, niet de vereischte 
wetenschap bezi t , ontbreekt de grondslag der Pau-
li.-ma, die gericht is 'niet tegen den failliet. maar juist 
tegen don derde, met wien of te wiens behoeve ge-
handeld werd, op grond van diens medeweten, dat 
is van dien* schuld 

Art. 43. De redactie van dit artikel laat te wenschen 
over. De lai ge tussclieuzin, aanvangende met » m i t s " , 
maakt deu ziu ingewikkeld. Sub 1°. wordt voorts ten 
onrechte gesproken van eene «verbintenis, die eene andere 
overtreft". Waarschijnlijk is bedoeld: » het be lang" . 

De vraag werd gedaan , of de termijn van veertig dagen 
niet moet loopeu van den dag der aanvrage tot failliet-
verklaring door een crediteur. Anders bestaat er vrees, 
dat da debiteur die faillietverklaring zoolang zal trachten 
tegen te gaan , totdat de termijn van veertig dagen ver-
streken zal zijn. Hiertegen werd opgemerkt , dat de onbe-
voe^dlieid van den gefailleerde eerst ophoudt door de 
faillietverklaring en niet vóór dien ti jd, zoodat eerst van 
dat tijdstip da termijn gerekend kan worden. 

Eene andere vraag i s , of de hierbedoelde termijn niet 
eenigs/.ios langer behoorde genomen te worden. De Me-
morie van Toelichting zegt hieromtrent op blalz. 4 5 , dat 
elke termijn iets willekeurigs heeft en uiet absoluut te 
verdediger i s . waarom het de voorkeur verdient bij het be-
staande te blijven. Men wees er echter op, dat in het Wei-
boek van Koipbunlel die termijn loopt van den aanvang 
des lailüssements , in het ontwerp echter eerst van het vonnis 
der faillietverklaring. Eene ver lenging, bijv. tot zestig 
dagen, kwam dus weuschelijk voor. 

De redactie la i t inderdaad te wenschen over, maar 
her is ook niet te ontkennen, dat zij bijzondere bezwa-
ren opb-vert. Nader wordt thans voorgesteld te lezen : 

> Indien de handeliug, waardoor de schuldeischers 

(1) Men zie over het verband tussenin rle artt. 42 en 47 van het 
ontwerp en art. 311 Wetboek van Strafrecht. Mr. D. SIMONS ia T/iemit 
1892, blaüz. 47 e. v. 
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benadeeld ziin , verricht is binnen veertig1 d'ifren vóór 
de faillietverklaring, en de gefailleerde zieh niet roeds 
vóór den aanvang van dien termijn daartoe had ver-
plicht , wordt, do aan liet slot van het vorige artikel 
bedoelde wetenschap, behoudens tegenuewijs, vermoed 
aan beide zijden te bestaan : 

»1°. bij overeenkomsten, waarbij de waarde der 
verbintenis ann de zijde van don gefailleerde aanroer* 
keiijk die der verbintenis aan de andere zijde over-
treft." 

Door gebruik van het woord »praestatie" ware de 
bedoeling wellicht nog beter uit te drukken , maar 
dat woord is in wetstijl minder passend. 

In het stelsel van het ontwerp kan de termijn eerst 
aanvangen met den dag der faillietverklaring. Het 
ontwerp regelt de procedure ter zake van de faillietver-
kluring zóó, dat voor chicaneus rekken niet veel ge-
legen heid zal bestaan. Het aangevoerde motief wet-
tigt eeno verlenging van den termijn met twintig 
dagen in geeuen deele, daar onder de bestaande wet 
in de praktijk de faillietverklaring in den regel één , 
twee, ten hoogste vier of vijf dagen volgt op de aan-
vrage tot faillietverklaring. 

2°. Moet bier altijd kwade trouw verondersteld worden ? 
Valt, zoo vroegen enkelen, hieronder ook het geval van 
den voogii, dio door den toeziendeu voogd er toe gebrsctit 
is, aan zijne verplichting tot het stellen van hypotheek 
te voldoen, en moet dun bij faillietverklaring van dien 
voogd deze zekerheidstelling vallen onder 2°. ? 

Overigens achtte men het sub 2°. en 3°. gebezigde woord 
• rechtshandeling" niet juist. En waarom , vroeg men, wordt 
hier evenals in art. 53 gesproken van «rechtshandeling" , 
in art. 42 daarentegen van »handelingen, hoe ook genaamd"? 

Het bedoelde geval kan niet onder artikel 43 vallen 
Op den voogd rust eene wettelijke verplichting tot 
hyp otheekstelling en blijkens art. 42 betreft liet hier 
alleen onverplicht verrichte handelingen of handelingen, 
waartoe de schuldenaar binnen veertig dagen de ver-
plichtiug op zich genomen heeft. Eene wettelijke ver-
plichting neemt men niet op zich ; de wet legt haar op. 

Wat de terminologie betrefc wor !t toegestemd, dat, 
nu in art. 42 van «handelingen" wordt gesproken, 
het beter is zich aan deze uitdrukkiug te iioudeu. 

Art. 43. Eerste lid. «Behoudens tegenbewijs**. Men ver-
oodentelde, dat alleen de begiftigde, niet ook de gefail* 
leerde, dit tegenbewijs zou kunnen leveren. 

• De wetenschap, dat de schuldeischers daardoor benadeeld 
worden". In tegenstelling met ar t 43 wordt hier uitsluitend 
bedoeld de weteosonap van den schenker. De vraag werd ge-
daan , of dit in verband met art. 46 duidelijk genoeg uitkomt 

Tweede lid. » Aanstaande echtgenoot ". tul begrip scheen 
hier niet, evenals bijv. in art. 127 Burgerlijk Wetboek, vol-
doende begrensd. liet woord •aanstaande" kwam in bet ont-
werp der Staatscommissie niet voor, en is door de Re^eeri g 
aan bet artikel toegevoegd. Maar waarom , rroeg men . s 
zulks dan ook niet geschied in art. 4 3 , "°. ? Wil de ge 
kozen uitdrukking een duidelijk begrip v rtegenwoordig-n, 
dan dient bovendien bepaald te worden, rlat ook afkondi* 
gingen van verlovingen bij den burgerlijken stand zullen 
plaats hebben. 

•Behoudens tegenbewijs". De veronderstelling is 
juist; de gefailleerde is geen party in het geding. 

»l)e wetenschap" enz. i)e vraag woHt bevestigend 
beantwoord. Het blijkt, onmiskenbaar uit de woorden 
•worden vermoed te zijn gedaan". De schenker doet 
de schenking. 

• Aanstaande echtgenoot". Wanneer (ie bijvoeging 
•aanstaande" weder geschrapt wordt, wairvoor alle 
re I m bestaat, dan is er ook geen grond , om , war de 
• echtgenoot." betreft, de bepaling te handhaven. Zie 
art. 1715 Burgerlijk Wetboek. Mitsdien vervallen de 
woorden : »de aanstaande echtgenoot of". 

Art. 46. »Rijker is geworden". Het scheen beter wet-

stijl, zooals ook el Iers in het ontwerp , to zeggen: » is 
ven-ijkt"; het Koiwdnseh; »locup!etior factus est" komt 
toen in onze wetten niet, voor Sommigen zouden de 
voorkeur gevet: aan do uitdrukking » is gebaat". 

En wanneer zal de begiftigde rijker moeten zijn geworden ? 
Zeker is hij dat op het oogenhlik der schenking, maar 
dat tijdstip kan hier niet bedoeld zijn. Dan (Jat, waarop 
het faillissement een aanvang neemt? Of dat, waarop de 
curator <ie nietigheid inroept ? 

Ten slotte vroeg men , wanrom art. 775, derde lid, 
Wetboek vau Koophandel, hier niet is overgenomen. 

Wegens de ongunst, waarin de uitdrukkingen »ver-
rijkt" (art. 23; en »rijker geworden" schijnen te deelen , 
kan ook hier van gebaat zijn worden gesproken. 

Wanneer de begiftigde niet rijker zal mosten zijn 
geworden? Ten tijde der faillietverklaring. Die var-
klaring is voor hem, die van den gefailleerde ge-
schenken beeft ontvangen , eene waarschuwing, dat 
bij opgeroepen kan worden tot teruggave van het 
ontvangene. Het artikel zal, ofschoon het daardoor 
aan duidelijkheid niet schijnt te winnen,gelezen kun-
nen worden: »voor zooverre hij aan-
tooiit, dat hij ten tijde der faillietverklaring ten gevolge 
der schenking niet was gehaat.**1 

De bedoeling is natuurlijk geene andere, dan dat 
zijn vermogen ten tijde der faillietverklaring niet 
grooter was. dan het geweest zou zijn, itidien bij de 
schenking niet had ontvangen. 

De bepaling van art. 775, derde lid Wetboek van 
Koophandel is overbodig. Daarin wordt gesproken 
van erii »schonking aan den begiftigd» gedaan, door 
middel van tnssehenbeide komende personen.'' 

Indien werkelijk tusschenpersonen gebruikt zijn, 
wordt, de schenking niet aan deze, mn;ir, gelijk 
art. 775, derde lil het juist zegr,, aan, den '.eyiftitide 
gedaan. Ook zonder uitdrukkelijke bepaling zullen 
dus artt. 44 en 45 van het ontwerp toepasselijk zijn. 

Art. 47. Dit artikel onderschei lt twee gevallen : 
1°. betalingen na de faillissementsaanvrage, 
2°. betalingen in overleg ge laan , ten einde een schuld-

eis, her boven andere te begunstigen. 
Adlum. Dit is eene uitzondering op bet beginsel, dat, 

niettegenstaande den concursuscreditorum, de gefailleerde 
bevoegd tot handelen I'lijft. Wil men echter de uitzondering, 
is het dan , vroeg men, voldoende te spreken van «betalingen 
van opeischbare schulden"? Bedoeld zijn klaarblijkelijk 
geld'oetuling MI , maar wat geldt dan bij andere praestatifin ? 

Ad 2nm. Waarom , werd gevraagd , is hier geen termijn 
aangenomen ? De bepaling scheen velen illusoir en zelfs zeer 
gevaarlijk, als kunnen !e aanleiding geven tot vele proee-
dures. Het zal toch in verreweg de meeste gevallen be-
zw:i:irlijk ziju te bewijzen, dat èn overleg heeft plaats 
gehad , èn bedoeld overleg strekte , om een bepaald schul-
denaar boven andere to bevoordeelen. 

Omtrent de uitdrukking » betaling" vergelijke uien het 
aangeteeker.de bij art. 28. 

Ail lum. Eene uitzondering bestaat hier niet. 
Voorts is de bepaling niet beperkt tot geldbetalingen. 
Leveringen behoeven niet anders behandeld t.-. worden , 
dan geld betalingen. 

Ad 2nm. Een termijn is niet aangegeven, omdat, 
waar de betaling het gevolg was var: bedoeld overleg, 
de ratio der bepaling deselfde is, onverschillig op 
welken tijd dit overleg plaats had. Hier worst eigenlijk 
hetzelfde gevorderd, wat do jurisprudentie, waar het 
geldt eene Pauliana, gericht tegen betaling van eeu 
opeischbare schuld, voor het slagen in die actie verlangt. 
Verg. de Memorie van Toelichting blz. 42 , noot 3. 
Voor de vrees, hetzij, dat de bepaling illusoir zal zijn, 
hetzij, dat zij aanleiding' zal geven tot talrijke proces** 
seu , bestaat geeue voldoende reden. 

f De Commissie wee. er op , dat, nu in art. 28 het woord 
•betaling" door »vol loening eener verbintenis" is ver-
vangen, zulks ook om de naar aanleiding van dat artikel 
aangevoerde redenen in de artt. 47 en 48_zal moeten ge-
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scliicdcu. UU Minister verklaarde zich hiertoe bereid, te eer, 
omdat, in verband met de redactie van art. 42, toch eene 
nadere wijziging in het artikel zal moeten worden gebracht, 
waardoor de aanhef alsnu zal luiden: » De nietigheid van 
de voldoening aan eene opeischbare schuld , door den schul-
denaar gedaan , kan alleen dan worden ingeroepen, wanneer 
wordt aangetoond " enz.] 

Art. 43. Dit artikel is weder eene uitzondering op 
de exeeptioneele bepaling van art. 47 en in het belang van 
liet handelsverkeer onmisbaar. 

Eerste lid. » Betalingen". Moet dit worden opgevat in 
den engeren zin van geldbetalingen? En is de beteekenis 
in art. 47 uitgebreider, moet zij dat dan ook niet hier zijn ? 

Tweede lid. «Wetenschap". Is hiermede, vroeg men, 
uitsluiteud bedoeld de wetenschap van het in art. 47 ge-
noemde eerste, of ook die van het tweede geval ? 

De aanhef van het artikel, beginnende met » Evenwel", 
scheen met een goeden wetstijl in strijd. 

Eerste lid. Wissels en dergelijk papier zullen wel 
steeds tot eene geldbetaling leiden. Wordt iets 
anders in betaling gegeven, dan is daartoe eene 
afzonderlijke overeenkomst noodig. Andere wijziging , 
dan dat in den a-.uibef worde gelezen: «Betalingen , 
in het vorige artikel bedoeld, kunnen niet worden 
teruggevorderd van hem" enz. behoeft het eerste lid 
dus niet. 

Tweede lid. Beide gevallen moeten bedoeld zijn Is 
dit twijfelachtig , gelijk het Verslag doet onderstellen , 
dan worde gelezen: > In dit geval is hij, te wiens 
bate het papier is uitgegeven , verplicht de door den 
gefailleerde betaalde som aan den boedel terug te 
geven , wanneer wordt aangetoond , hetzij, dat hij bij 
de uitgifte van het papier do in het vorige artikel 
genoemde wetenschap bezat, hetzij , dat de uitgifte 
het gevolg was van een overleg, als in dat artikel 
bedoeld." 

[In verbaud niet de wijziging, in het vorige artikel aan 
te brengen, werd door den Minister te kennen gegeven , 
dat ook de aanhef van dit artikel zal worden gewijzigd 
en luiden: 

«Krachtens het vorige artikel kan geeneterugvordering 
geschieden van hen " enz. ] 

Art. 49. Volgens de Memorie van Toelichting op art. 
42 is daar aangenomen, dat de in dat artikel nader 
omschreven handelingen nietig, niet, zooals het in art. 
777 Wetboek van Koophandel heet, dat zij vernietigbaar 
zijn. Men wees er op, hoe het eerste lid van dit artikel 
spreekt van het geval, dat toch vernietiging gevraagd 
wordt, terwijl het tweede lid het oog heeft juist op het 
beroep en nietigheid tegen eene ingestelde vordering. Komt, 
vroegen enkelen, dit verschil in het artikel genoegzaam 
uit? D.ief. do aanhef van het tweede lid «Niettemiu ", niet 
te veel aan eene tegenstelling denken? 

Het artikel worde gelezen: » Rechtsvordeiingen, 
gegrond op de bepalingen der artikelen 42—48 , worden 
ingesteld door den curator". In verband .iaarniele is 
in het tweede lid : «aan de bepalingen der artt. 42—48 
ontleend", vervangen door >aan die bepalingen out-
leend ". 

» Niettemin" wijst op de tegenstelling tusschen 
instelling door den curator en verdediging met beroep 
op deze artikelen , ook door de schuldeischers. 

[In verband met de wijziging, in het eerste lid van 
art. 49 aangebracht, verklaarde de Minister ook dit arti-
kel te zullen wijzigen en wel door in plaats van «tot 
nietigverklaring" te lezen «in het vorige artikel bed )eld".J 

Art. 51. Eerste lid. Omtrent de hier voorkomende uit-
dtukkiu<r » rechtshandeling" vergelijke men de opmerking 
bij art. 43. 

In het laatste lid der Memorie van Toelichting op dit 
artikel wordt gesproken van het geval, dat de gefailleerde 
de contrapraesfatie bijv. vóór de faillietverklaring heeft ver-
teerd. Men vroeg, op welke wijze dit zal zijn uit te maken 

» Rechtshandeling" is veranderd in » handeling." 

Dat de contrapiaeatutle verteerd is , zul, gelijk elke 
feitelijke vraag, uit de omstandigheden, die tich in 
elk concreet geval voordoen, zijn op te maken. Het 
kan bijv. daaruit blijken, dat zij in den boedel niet 
meer aanwezig is, noch eenig daarvoor in de plaat» 
gekomen aequivalent gevonden wordt. 

[Door den Minister werd toegezegd, het woord »vernie-
tigde" te vervangen door «nietige". Men vergelijke hier-
omtrent het aaugeteekende bij het vorige artikel.j 

In plaats van «verrijkt is geworden" leze men tn 
het vierde lid: »is gebaat." 

Art. 52. Eerste lid. »Voldoening.... gedaan ter ver-
vulling van verbintenissen". Dit begrip is dus algemeen, 
en niet beperkt tot betaling. Men vergelijke de opmerking 
bij de artt. 28 en 46. 

Tweede lid. Men zou hier gaarne een vasten termijn zien 
aangenomen of wel een termijn met dagbepaliugen, in 
verband met de afstanden en reisgelegenheden. 

Derde lid. Het slot der Memorie van Toelichting zegt, 
dat de bepaliüg van art. 23 door het derde lid van art. 
f.2 als het ware wordt gecompleteerd. Men vroeg, waarom 
dan hier wordt gebruikt de uitdrukking » ten bate van den 
boedel is gekomen ", in art. 23 daarentegen : » ten gevolge 
daarvan verrijkt is", terwijl in art. 46 wederom wordt 
gezegd «rijker is geworden". 

Tweede lid. Een vaste termijn zou de raoeilijk-
heid eenvoudig doorhakken. Hij zou nu eens te ruim , 
dan te eng blijken en verdient daarom geen aanbe-
veling. 

E-n termijn met dagbepalingen, in verband met de 
afstanden en reisgelegenheden, zou telkens wetswijzing 
noodig maken , als eene reisgelegenheid verandert. 
Eene nadere regeling bij de wet schijnt niet noodig , 
waar het niet anders betreft, dan de beslissing van eene 
eenvoudige feitelijke vraag, door den rechter in elk 
concreet geval te geven. 

Derde lid. Zie bij artt. 23 en 46. 

Art. 53. Eerste lid. Omtrent het min wenschelijke der 
uitdrukking «rechtshandeling" werd reeds bij art. 48 
gespn-ken. Opgemerkt werd (1), dat, volgens deze bepaling, 
schuldvordering, uit delict of negotiorum gestio voortsprui-
tende , niet in compensatie kan gebracht worden. 

Tweede lid. Aan deze bepaling werd door velen de voor-
keur gegeven boven d;e der Staatscommissie , omdat de 
laatste alleen sprak van niet-opeischbare schulden en niet 
ook van voorwaardelijke. 

Nog werd er de aandacht op gevestigd, hoe het tweede 
lid v;iii art. 130 bepaalt, dat , bij verschil tusschen curator 
en schuldeischers, de vordering onder eene opschortende 
voorwaarde voorwaardelijk wordt toegelaten. Dit kan hier 
echter niet. Is dus, vroeg men, alleen art. 130, eerste lid 
toepasselijk? Zoo j a , waarom wordt dat dan niet uitdruk* 
keiijk geze<rd ? En , is deze opvatting juist, wie beslist, 
als beide partijen bet niet eens worden ? 

Ten slotte waren er Ie len, die zich moeilijk konden 
vereenigen met de bepaling, dat voor de compensatie wel 
de schuldvorderingen op den boedel op de contante waarde 
worden teruggebracht, en niet op gelijke wijze wordt ge-
handeld ten opzichte der niet-opeischbare vorderingen van 
den boedel. Velen zou dit echter zeer bedenkelijk voor-
komen. 

Eerste lid. Tn de aangewezen leemte wordt voorzien 
door aldus te lezen: » Hij die enz bride zijn 
ontstaan vóór de faillietverklaring of voortvloeien uit 
handelingen, vóór de faillietverklaring met den gefail-
leerde verricht". 

Tweede lid. Indien alléén het eerste lid van art. 130 
toepasselijk kan zijn , dan behoeft niet uitdrukkelijk 
te worden bepaald , dat het tweede lid niet toepasselijk 
is. In de Memorie van Toelichting, bladz. 51 is 
echter uiteengezet, wat rechtens zal zijn, als art. 130, 

(') M R . M. Tn. GOUDSMIT , Themis 1891, bladz. 213; mr. B. J. P O L E -
NAAR. t. ii. p., bladz. 90. 
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tweede liil wordt toegepast. Het voorwaardelijk recht op 
schuldvergelijking zal grond geven tot eene dilatoire 
exceptie. 

Waarom de niet-opeischbare vorderingen van den 
boedel anders worden behandeld , dan de schuldvorde-
ringen op den boedel , werd ook in de Memorie van 
Toelichting, bladz. 50 gemotiveerd. 

Art. 54. Tweede lid. Volgens veler oordeel was het niet 
billijk, dat men in art. 52 eene betaling toelaat, zoolang 
h i j , die haar deed, met do faillietverklaring onl>ekend en 
deze nog niet bekend gemaakt was , en daarentegen dit 
artikel compensatie verbood van af de faillietverklaring. 

Dit lid spreekt over vorderingen of schulden, over 
gcnomm niï do faillietverklaring en is ter voorkoming 
van misbruiken noodzakelijk. Voor de handelingen 
van strt 52, die in den gewonen loop van zaken dagelijks 
voorkomen , namelijk het voldoen aan een opeischbare 
vordering, i s , op gronden van billijkheid , eene uit-
zondering op het strenge recht toegelaten. Voor de 
in art 54 . tweede lid bedoelde zeer bijzondere transactie, 
namelijk het overnemen van eene vordering of eene 
schuld, bpstaat daarvoor geen grond. Dergelijke hande-
ling is inderdaad eene van exeeptioneelen aard, waar-
omtrent wel als vermoeden mag gelden, dat zij eene 
verdachte handeling is. 

Art 55. Nanr sommigen opmerkten, is deze bepaling 
zeer zonderling en alleen ontstaan , doordat het ontwerp 
ten onrechte den curator niet als derde beschouwt. W a t 
beteekent de ui tdrukking «aannemelijk maken"? Wil men 
dan de compensatie van eene subjectieve opvatting af-
hankelijk laten ? En aau wien, aan den rec!iter-commis-
saris of aan een ander, zal het aannemelijk behoren te 
worden gemaakt? Art. 205 Wetboek Tan Koophandel, 
zoo werd hierbij nog opgemerkt , gebruikte de uitdruk-
king » is gehouden te bewijzen". In het ontwerp der 
Staatscommissie kwam art. 55 niet voor; het eischte in 
art. 5 4 , dat de schuldenaar of schuldeischer wist , of kon 
weten , dat de gefailleerde zijne betalingen gestaakt h a d , 
of dat de faillietverklaring reeds was uitgesproken. Het 
verwees voorts in de toelichting naar art. 205 Wetboek 
van Koophandel en legde dus het bewijs op aan h e m , die 
compenseeren wilde. Men vroeg, welk onderscheid de 
Regeering bedeelde tusschen «bewijzen" en *a:innemelijk 
maken" . Ook werd gevraagd, of er wel reien bestaat 
hier iemand te verplichten, zijne goede trouw aannemelijk 
te maken, terwijl de regel i s , dat goede trouw steeds 
wordt verondersteld. Anderen meenlen echter, dat in dit 
geval de zoo wenschelijke bepaling geheel illusoir zou 
gemaakt worden, indien op den curator de verplichting 
zou worden gele^r i , de kwade trouw te bewij/.en. 

Het had voorts de aandacht getrokken, d a t . terwijl 
art. 54 het zeer onbestemde tijdstip aanneemt, waarop de 
schuldenaar of sehuldeiseiier wis t , dat de faillietverklaring 
reeds was aangevraagd of aangevraagd zou worden , art. 55 
dit beperkt tot het oogenblik der faillietverklaring. Waarom, 
zoo werd gevraagd, dit verschil ? Ligt de oorzaak in de 
omstandigheid , dat de bewijslast is gelegd in art. 54 op 
den curator, in art. 55 op h e m , die weuscht t-3 compen-
seeren? 

Indien men hier den regel wil doorvoeren , dat 
goede trouw stee Is wor.lt veron iersteld , dan zal, gelijk 
te recht werd opgemerkt , de bepaling <;eheel illusoir 
worden gemaakt en een vrijbrief tot heroovinjr van 
den boedel worden uitgereikt. Ongetwijfeld ware het 
dan verkieslijk, schuhlvergel .kit, g met eene vordering 
aan order of toonder g-eheel te verbieden. 

Aan wien het «aannemelijk" moet worden gemaakt? 
In de eerste plaats aan den curator en den rechter-
commissaris en kunnen dezen het met den schuldenaar* 
schuldeischer nier eens worden, aan den rechter, die 
over di t , gelijk over ie Ier, beroep op schuldvergelijking 
zal hebben te beslissen, als partijen niet tot overeen-
stemming kunnen komen. Intusschen wordt g-«rne 
toegegeven, dat «aannemelijk te maken" veel te on-
bepaald is. In plaats daarvan wordt weder gesteld j 
»te bewijzen". 

de surséance van betaling. 

De reden van het verschil tusschen de artt . 54 en 55 
is in het Verslag juist aangegeven. Zij l igt in de 
regeling van den bewijslast. 

Art. 56. Geldt dit artikel ook, werd gevraagd, ten opzichte 
eoner onverdeelde nalatenschap? Daarop werd door M>iiuni-
gen geantwoord, dat de uitdrukking «ter zake van die 
gemeenschap" deze opvatting uitsloot. Anderen evenwel 
meenden die vraag bevestigend te moeten beantwoorden. 
Maar het moeten dan ook schulden zijn , ter zake van die 
onverdeelde nalatenschap aanjregaan. Al luidt dushe ta r i t» 
woord bevestigend, dan is daardoor nog niet u i tgemaakt , 
dat compensatie moet plaats hebben tusschen hetgeen de g e -
failleerde aan eene nalatenschap schuldig is, en diens erfenis. 
Het ware echter wenschelijk, dat het ontwerp dienaangaande 
eene beslissing naai. Men wees er hierbij op , dat art. 1335 
Burgerlijk Wetboek de verbintenis deelbaar verklaart 
tusschen de erfgenamen. Kan de gefailleerde, die tijoerm 
zijn faillissement voor '/, erfgenaam wordt en eene schuld 
aau den erflater had van f 5000, nu beweren , dat voor 
7, , dus f 1000, compensatie plaats heeft en zijne mede-
erfgei amen voor f4000 in het faillissement moeten opkomen? 
Wat zal gelden , als reeds een akkoord van bv 2 0 % is 
gehomologeerd? Eindelijk, hoe is liet bij d-n inbreng? (I) 

Nog vroeg men , waarom dit artikel alleen sp-eekt van 
het geval, dat de vereeniging of gemeenschap ontbonden 
wordt tengevolge van of tijdens het faillissement. Eischt 
de billijkheid nier , dat deze bepaling ook ge ld t , als tijdens 
de scheiding eu deeling iemand failleert? De Memorie van 
Toelichting zou het doen veronderstellen, waar zij op 
bladz. 52 spreekt van de hardheid en onbillijkheid , die kan 
ontstaan , «als een der mede-eigenaren of vennooten tijdens 
de scheiding en decling in staat van faillissement verkeert ", 
daar hij alsdan zijne regraSTOrdering slechts als concurrent 
schuldeischer zal kunnen doen gelden en zich dus slechts 
gedeeltelijk vol daan zien. Maar dit ^relJt immers j ' j i s t , als 
vóór het faillissement de uitschotten gedaan atju ? Voor 
schulden , na de faillietverklaring ontslaan , is men niet 
concunent crediteur. Wordt het artikel in dezen ziu ge-
wijzigd , dan vervalt natuurlijk die compensatie, als liet 
deel van die gemeenschap reeds met den boedel d'.-s g e -
failleerden vermengd is. 

Het artikel geldt ook ten opzichte van eene onver-
deelde nalat, nschnp , die immers ook eene gemeenschap 
uitmaak; . m i t f , yelijk tv recht wordt opgemerkt , 
bet moeten dan ook schulden zijn, «ter zake van die 
onverdeelde nalatenschap aangegaan". Vau compon-
satie tusschen hetgeen de gefailleerde aan eene na-
latenscbap schuldig is en uie:;s erfdeel kan geen 
sprake zijn. 

Wat de casuspositie, in het Verslag gegeven , betreft, 
het door den gefailleerde gefiifde V4 tieel zijner schuld 
aan den erflater zal zonder euiiige.ii twijfel niet door 
compensatie, maar door confusie te niet gaan ; de hoe-
danigheid van schuldenaar en schuHeisoher zal door 
de werking van art. 1335 Burgerlijk Wetboek in 
denzelfden persoon vereenigd worden. Als reeds een 
akkoord van 20 pet. is gehomologeerd , zal het fail-
lissement geëindigd zijn; zie art. 161 ontwerp. 

Wat eindelijk de vraajr betreft: of schuld al dan 
niet aan inbreng onderworpen i s , desa behoort niet 
in de faillietenwet, maar bij de herzieiiit.g van het tweede 
boek van het Burgerlijk Wetboek te worden opgelost, 
daar zij niet alleen van belanir is . nis een der er!ge-
uamen iu staat van faillissement verkeert. 

De bepaling geldt ook , indien tijdtiiS de scheiding 
on deelinfr iemand failleert. Immers de gemeenschap 
is eerst ontbonden , als de scheiding en deeling vot-
touid is, zoodat van eene geuieenschsp, als onder het 
opmaken der scheiding en deeling een der mede-
eigenaren failliet gaa t , geldt , wat in het artikel wordt 
bepaald, dat zij tijdens het faillissement van den 
schuldenaar wordt ontbonden. 

Bij nadere overweging der redactie is bet juister 
geacht , de woorden » of vereeniging " te doen ver-

(1) Mr. N. K. F. LAND. Zibretiy of cerrektninq ea,i trittlJen «tl tm 
medcerfijenaam tan den er/later, iitmit 18'.ll , bladz. 25 e. v. en de 
daar aangehaalde literatuur; Mr. J . J . QoC-UJMA , Tktmi* 1892, bladz. 175. 
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vallen en Mn liet slot te lezen: » aandeel in de ter 
zake vim die gemeenschap aangegane .schulden af te 
lioudeu." 

Art. 57. Eerste lid. De Commissie van Voorbereiding 
nam kennis van de godnchtenwissehng toascben den Raad 
van State en de Regeering omtrent de opmerking, dat bier 
n;e.s bepaald is tan aanzien van krediet-hypotheken, 
hypotheken van voogden en curatoren, zakelijke borg-
tOOUten enz. In haar midden werd niet algemeen gedeeld 
de meening der Regeering, dat hier geene aanleiding 
zoude hestaan tot het maken van speciale bepalingen 
daaromtrent. Meiivr<e.r integendeel, boe de belangen der 
minderjarigen zouden blijven gewaarborgd, wanneer de 
hypotheek, ten behoeve van hun beheer gegeven , eenvoudig 
werd geroyeerd, of, indien ^e.en roijement plaats had, hoe 
dan ooit het goed van den gefailleerde, dat met die hypo-
theek bezwaard bleef, verkocht zoude kunnen worden. Nog 
meer kleefde dit met opzicht tot zakelijke waarborgen, bij 
het aanvaarden van ambten en bedieningen g>geven , die ook 
nog dienden tot zekerheid gedurende een aantal jaren nadat 
de ambtenaren reeds hunne betrekkingen hadden verlaten 

Tweede lid De bedoeling vau deze bepaling werd door 
sommigen niet ingezien. Zij scheen hetzelfde te be-
vatten , als reeds in de artt. 130 en 131 voorkomt. 
Anderen konden dit gevoelen niet deelen. De Memorie van 
Toelichting verwijst naar het aangeteekend') op de artt. 
130 en 131. Ware, zeiden zij , dit lid hier niet opgenomen , 
dan zou de vraag kunnen rijzen, in hoever bij hypothecaire 
schulden oader tijdsbepaling of opschortende voorwaarde 
art. 57 , ee'ste lid , toepasselijk is. Erkend moet echter 
worden , dat de artikelen 130 en 131 bij hypothecaire vorde-
riugan althans zeer zelden zullen voorkomen. 

Voor kre'i-thy pot heken 3;jn geene afzonderlijke be-
palingcn noodig. 1); kredietgever zal executeeren of 
als Bcbuldaiaclier opkomen voor het saldo zijner reke-
nii.g. Wat v. ogdijhypotheken en zakelijke waarborgen 
voor ambten en bedieningen betreft, moet worden toe-
gegeven , dat de regeling niet zonder bezwaar is. Haar 
de zaak is inderdaad vrij netelig. Kan iemand wen-
aohen, dat de bereddering van oen boedel worde opge 
schort tot het einde eer voogdij of ZOO lang de betrek-
king bekleed wordt? Of wol, dat het goed verkocht 
wordt met het blijvend bezwaar van hypotheek ; een 
last, die door niemand in redelijkheid kan worden 
geschat? Het schijnt ondank mar, dat een of ander 
raadzaam kan geacht worden. 

Maar wat blijft er dan anders over, daa au:: te 
nemen, dat, indien de peraouot of liehameu, te wier 
behoeve de hypotheek of ;: ikelyke waarborg is gestel 1, 
niets te torderen, hebben en dus niet als echuldeischers 
ziel: kunnen laten verifiCeren, de hypotheek wordt 
geroyeerd en het goed en de zakelijke waarborg ten 
behoeve van den boedel te gelde gemaakt? Onbillijk-
heid is hierin toch niet gelegen. De belangen van 
minderjarigen of openbare besturen zullen clan wel 
niet langer gewaarborg! blijven door hypotheek of 
zakelijken waarborg, maar zij kunnen en moeten, des 
noodig, dan op andere wijze voor bena'Jeeling worden 
behoed, zooala in het Burgerlijk Wetboek ree-la i* g » 
schicd voor wat minderjarigen betreft door art 437 , 5°, 
juncto 467 vla;. Openbare besturen behooren bij deaan-
stelling van rekenplichtige ambtenaren (ie bepaling te 
maken, dat failiissenieut de betrekking doet verliezen of 
eene reden oplevert voor ontzetting, zooals reeds in do 
wet op de Rechterlijke Organisatie voor de niet eens 
rekenphehtige rechterlijke ambtenaren is bepaald in 
art. 11 , 2°. Indien men zich de bevoegdheid i aartoe 
niet voorbehoudt en later bij faillissement den waar-
borg verliest, doch niettemin den ambtenaar behoudt, 
mag dan het »habet quod sibi imputet " niet gelden ? Op 
deze wijze zijn ook voor voogdij" en ambtenaars* 
bypjtheken bijzondere bepalingen onnoidig. In de 
zevende afdeeling zal eene algemeene bepaling omtrent 
het royement van hypotheken teu laste van den 
faillieten boe Iel worden i>pg*n-uueu. 

Tweede lid. Dit is niet overbodig, daar bet buiten 
twijfel stelt, dat art. 57, eerste lil toepasselijk is 
ook bij hypothekaire vorderingen ouder tijdsbepaling 

of opschortende voorwaarde, en tevens deze afwijking 
vaststelt, dat de verificatie moet worden af ewacht. 

Art. 58. Eerste lid. » Uit te oefenen ". De bier aan-
genomen termijn is onvoldoende, tenzij men loze: »tot 
uitoefening hunner rechten over te gaan". 

De tweede zinsnede verwijst naar art. 174. .Mag echter 
de curator in dit geval ondershands verkoopen ? Dit zouden 
sommigen niet wenschelijk achten, zelfs al stonden de 
rechter-commissaris 'art. 174) en de commissie uit de 
schuldeischers (art. 178) zulks toe. 

Tweede lid. Waarom wordt hier alleen gesproken van het 
verpande voorwerp, en niet van het verhypothekeerde goed? 

De in art. 856 Wetboek vau Koophandel gevorderde 
machtiging van den rechter-commissaris is hier ter plaatse 
vervallen , omdat daartoe , volgens de Memorie van Toe-
lichting , geene noodzakelijkheid scheen te bestaan. Behoort 
echter, vroeg men , deze bepaling wellicht reeds onder 
vereffening van den boedel, zoodat, naar luid van art. 78 , 
de curator verplicht is in het hier bedoelde geval het advies 
der commissie uit de schuldeischers in te winnen ? 

Eerste lid. Dat de termijn onvoldoende zou zijn 
schijnt te berusten op do meening, dat, voor de uit-
t efening van het recht, op de insolventie moet wor-
den gewacht. De schuldeiseher kan echter dadelijk na, 
de faillietverklaring tot die uitoefening overgaan. 

De curator mag onderhands verknopen; eene wenscbe-
lijke bevoegdheid, zonder welke hij bijv. in pand ge-
geven effecten niet ter beurze door makelaars zou 
kunnen laten verkoopen, wat de pandhouder zelf 
steeds ka:i laten doen (art. 1201, al. 2 Burgerlijk 
Wetboek). Bovendien , als de rechter-commissaris en 
de commissie uit de schuldeischers het toestaan, zal 
dit wel zijn, omdat mea daardoor vooruitzicht heeft, 
de hoogstu koopsom te bedingen, en daarmede is ook 
he* belang van den pandhouder of den hypothekairen 
crediteur gebaat. 

[De Minister verklaarde te bedoelen en er op gesteld te zijn, 
dat de schnldeischer niet alleen gedurende den gestelden ter-
miiu zou overgaan tot uitoefening van zijne rechten, maar 
dat ook daarin die uitoefening ten volle zou worden volbracht. 
Hij zegde echter toe, wijl daardoor voor hypothekaire 
schuldeischers ea pandhouders in enkele gevallen moeilijk-
beden zich zouden kunnen voordoen, aan de eerste zinsnede 
van üit lid toe te voegen de woorden: «behoudens de be-
voegdheid vau den rechter-commissaris om dientermijn te 
venengen ". Vau deze beschikking moet echter g jeu hooger 
beroep toegelaten worden, hetgeen zal moeten opgenomen 
worden bij hjt tweede lid van art. 67.J 

Tweede lid. Alleen van het verpande go?A wordt 
g "Sproken , omdat de waarde van roerende zaken dik-
wijls aan snelle fluctuatifin is blootgesteld. Het in-
winnen van het advies der commissie uit da schuld-
eischers schijnt raadzaam. Art. 78 is dienovercenkom-
stig aangevuld. 

De aanvang van bet artikel wordt gewijzigd, door 
in pla- ts van »zij' ' te lezen: > De hypothekaire 
schuldpischer en de pandhouder, in hot vorige artikel 
bedoeld ,". 

Ai t. (!0. Omtrent bet bier vermelde recht van terug-
hou'ing raadplege men de aantekening bij art. 153. Voor 
de toepassing van laatstgenoemde bepaling is het boven-
dien no dig . dat de rechter de waar In der zaak , waarop 
recht van terughouding wordt uitgeoefend, kenne. Hce 
komen, vroeg men, curator en rechtbank tot die weten-
schap , daar toch de eerste niet, overeenkomstig »rt. 94, 
de zaak kan doen inventariseeren ? De vraag scheen dan 
ook gewettigd, of bet niet wenschelijk zou wezen in de 
artt 110 en 113 den scbuldeiwher de verplichting op te 
legg'-n , bij de indiening der schuldvordering ook melding 
te maken van een beweerd recht van terughouding en dat 
in de daar genoemde lijst m op te nemen Ook bij het tweede 
lid van art. 180 behoort daarop gelet te worden. 

Men vergelijke het antwoord bij de aangehaalde 
artikelen. 
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Art. 61. Eerste lid. Men vroeg, WMrom hier gesproken 
wordt van faillissement van den boedel des mans, terwijl 
art. 880 Wetboek van Koophanlel alleen spreekt van 
faillissement van den man. De redactie zou doen denken 
aan eer. overleden gefailleerde. 

» Vrouw in natura". Deze uitdrukking is uit de be-
staande wetgeving overgenomen. De laatste twee woorden 
kunnen niettemin , als overbodig, vervallen. 

Derde lid. > Ten genoegen ". In het volgend lid en in 
art. 880 Wetboek van Koophandel leest men »ten genoego". 

> Van den rechter ". Bedoeld is waarschijnlijk : » van 
den rechter-commissaris." Het scheen echter wenschelijk, 
dit in het ontwerp duidelijk te doen uitkomen. Deze op-
merking geldt ook voor het volgend lid. 

Ten slotte werd door onderscheidene leden opgemerkt, 
dat zij , boven deze bepaling, de voorkeur zouden geven 
aan het denkbeeld, door den schrijver der hierboven reeds 
aangehaalde brochure aangegeven (1). 

Eerste lid. Tegen weglating van de woorden » van 
den boedel" en > in natura" is geen bezwaar. 

Derde lid. «Ten genoege" in het vierde lid, in 
sommige afdrukken voorkomende , is eene drukfout, te 
herstellen in > ten genoegen ". 

>Van den rechter": bedoeld is de rechter, die de 
zaak zal hebben te beslissen , als partijen (de vrouw, 
de curator en de rechter-commissaris) het niet eens 
kunnen worden, en dientengevolge de vrouw tegen 
den curator een vordering; tot afgifte instelt. Zie ook 
art. 880 Wetboek van Koophandel. Dat de redactie 
echter verduidelijking noodig heeft. wordt toegegeven. 
Zoowel in het derde als in het vierde lid wordt daarom , 
achter » moet" en » wedarbeleggiug", ingelascht: »in-
geval van geschil". 

Dat het voorstel van mr. POLENAAR Diet de voorkeur 
verdient boven het artikel van het ontwerp, werd door 
mr. .1. A. LEVY te recht aangetoond in Weekblad van 
hel Recht n°. 6007. 

[Door de Commissie werd de wenschelijkheid betoogd, 
dat hier verwezen zou worden naar de bewijsmiddelen, 
in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. De Minister had 
hiertegen geen bezwaar en zal deze bepaling wijzigen, 
door het slot te doen luiden : >moet, in geval van ge-
schil , blijken op eene der wijzen, in artikel 221 van het 
Burgerlijk Wetboek aangegeven ". 

Vierde lid. Door den Minister werd verklaard, dat 
duidelijkheidshalve de uitdrukking »buiten gemeenschap" 
zal worden vervangen door »buiten de gemeenschap ".] 

Art. 62. Bij dit artikel werd de aandacht gevestigd op 
art. 201 Burgerlijk Wetboek en herinnerd aan de ver-
schillende rechtspraak naar aanleiding dezer wetsbepaling. 
Velen vereenigden zich met het gevoelen , dat de man on-
beperkte beschikking had over die vruchten en inkomsten, 
die alsdan volgens het systeem van het wetsontwerp tot 
zijn faillissement zouden moeten behooren (2). 

Het verschil van meening, waartce art. 201 Burger-
lijk Wetboek aanleiding geeft, kan alleen worden 
weggenomen door dat artikel te wijzigen of te ver-
duidelijken. De faillietenwet is stellig niet de aan-
gewezen plaats om dergelijke, controversen van burgerlijk 
recht op te lossen. Door het voorgesteld artikel wordt 
ten deze niets veranderd (zie art. 883 Wetboek van 
Koophandel). Voor hst overige wordt de meening 
gedeeld, dat, wat ter beschikking staat van den man, 
in het faillissement valt. 

Art. 63. Men voorzag van deze bepaling eene menigte 
procedures. Is zij, vroeg men , wel noodig, nu de Memorie 
van Toelichting zelve erkent, dat het onderwerp, thans 
geheel aan de praktijk en de jurisprudentie overgelaten , 
tot heden niet tot belangrijke controversen heeft aanleiding 
gegeven? Ook werd zij niet algemeen begrepen. Welke 

(1) Mr. B. J POLENAAE), t. a. p. bladz. 68. 

(i) Mr. J. H. MULI.BR. Rechtsgeleerd Magazijn 1802, bladz. 16 
e. v., en Weekblad tan ket Recht, n°. 6160. 

schulden toch heeft de gefailleerde, anders dan »waardoor 
hij persoonlijk verbonden is" ? 

Op deze laatste vraag werd geantwoord, dat aan een 
der echtgenooten goederen kunnen zijn vermaakt, waarbij 
de erflater uitdrukkelijk beeft bepaald , dat zij niet in de 
gemeenschap vallen. Daaraan kunnen tevens lasten ver-
bonden zijn, waardoor de gefailleerde persoonlijk voor 
schulden aansprakelijk is. 

Eerste lid. De uitdrukking » faillissement der gemeen^ 
schap" achtte men niet gelukkig en geen duidelijk juridisch 
begrip vertegenwoordigend. 

Tweede lid. Hier worden » rechtshandelingen" naast 
» handelingen" genoemd. Men vroeg, of daaronder hetzelfde 
te verstaan is. 

Waarom zou van deze bepaling eene menigte proce-
dures te verwachten zijn ? Aan »de praktijk en de 
jurisprudentie" overlaten schijnt bezwaarlijk vereenig-
baar met het maken eener nieuwe regeling. Zonder 
deze bepaling zal op menige vraag (zie bijv. bij art. 41 , 
42 volg.) uit de wet geen antwoord zijn te geven. 
Naar de bedoeling van het ontwerp zijn schulden 
«waardoor de gefailleerde persoonlijk verbonden is" , 
behalve de in het Verslag genoemde, de schulden, die 
de gefailleerde vóór het huwelijk heeft aangegaan, in 
één woord alle schulden, waarvoor hij aansprakelijk 
zou zijn, ook indien hij niet in gemeenschap van 
goederen ware gehuwd, in tegenstelling dus van die 
schulden, waarvoor hij kan worden aangesproken alleen 
omdat de gemeenschap daarvoor aansprakelijk is. 

Eerste lid. » Faillissement der gemeenschap " is een 
juist gekozen woord. Ieder faillissement is, juist uit-
gedrukt, het faillissement van een vermogen of een 
boedel, niet van een persoon, immers de inbeslagneming 
en generale executie van het vermogen , aan den schul-
denaar toebehoorende. »Faillissement der gemeenschap" 
geeft dan ook volkomen de bedoeling weer. 

[Duor den Minister werd het voornemen te kennen ge-
geven , om in de eerste zinsnede van dit lid de uitdruk-
king » een in gemeenschap" te vervangen door » den in 
eenige gemeenschap " en in plaats van * der gemeenschap " 
te lezen »van die gemeenschap", om duidelijk te doen 
uitkomen , dat hier niet uitsluitend sprake is van algeheele 
gemeenschap.] 

Tweede lid. » Rechtshandelingen " is vervangen door 
> handeliugen ". 

DERDE AFDEELING. 

Van ket bestuur over den faillieten boedel. 

§ 1. Van den rechter-commissaris. 

Art. 64. De Memorie van Toelichting zegt, dat de 
taak van den rechter-commissaris in dit artikel wordt aan-
gewezen , terwijl zij thans uit verschillende bepalingen der 
wet moet worden afgeleid. Men meende echter, dat het 
wenschelijk was hier uitdrukkelijk op te nemen , dat de 
rechter-commissaris den curator machtiging behoort te 
preven tot het verrichten van sommige handelingen ; men 
denke aan de artt. 39, 40, 4 1 , 49 en 58, tweede lid. Bij 
het ontbreken van eene dergelijke bepaïi: g zou men , waar 
die machtiging b. v. in art 34 is voorgeschreven, kunnen 
beweren , dat zij in andere gevallen , waar dit niet is ge-
schied, kan achterwege blijven. Daarenboven wenschten 
sommigen te weten , of, nu in onderscheidene artikelen 
aan den curator bevoegdheden zijn toegekend, het in de 
bedoeling l igt , dat het toezicht van den rechter-commissaris 
zóó uitgestrekt is, dat deze in die gevallen , waarin hij 
met den curator verschilt, gehoorzaamd moet worden. Ook 
vroeg men , wat te verstaan was onder de woorden > het 
beheer en de vereffening van den faillieten boedel en beslist 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1892-1893. 
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alle geschillen ter zake daarvan rijzende", naast het be-
paalde in de artt. 70 en 79 (1). 

Het moge verder aannemelijk schijnen , hier alles aan 
den rechter-commissaris over te laten, feitelijk zal het 
neerkomen op eene zeer ongelijke behandeling van de 
faillissementen zelfs bij dezelfde rechtbank. Nu eens zal de 
rechter-commissaris zich met alles bemoeien , dan weder 
zal hij alles aan den curator overlaten. 

De positie en de macht van den rechter-coramis-
saris tegenover den curator worden door dit artikel 
en door art. 68 zoo duidelijk aangegeven , als eene 
wet het vermag. De regel is: de curator alleen beheert 
en verevent; de rechter-commissaris houdt uitsluitend 
toezicht Daar de rechter-commissaris dus in het alge-
meen geen medebeheer of opperbestuur voert, heeft hij, 
behoudens in een enkel speciaal geval (art. 69), omtrent 
het beheer in dezen of genen zin ook geene bevelen te 
geven; hij houdt uitsluitend toezicht, gaat na, of de 
curator zich houdt binnen de grenzen der wet, of hij 
handelt in het belang van den boedel, of hij zijne taak 
behoorlijk vervult. De middelen van invloed , die hem 
ten dienste staan, zijn raadgevingen, opmerkingen, 
berispingen , des noodig toepassing van art. 73. Ge-
vaar voor botsing bestaat niet; de afbakening van de 
taak van den rechter-commissaris eenerzijds, van den 
curator anderzijds is duidelijk; ieders bevoegdheid be-
hoorli'k bepaald. 

Vergelijk over het verkenen van machtiging aan 
den curator in bepaald aangewezen gevallen, nier-
onder bij art. 68. 

Bij overweging dezer aangelegenheid in haar geheel 
is echter het resultaat daarvan, dat, naast het be-
paalde in de artt. 70 en 79 en de speciale opdracht 
in andere artikelen, voor de in artikel 64 opgenomen 
bevoegdheid van den rechter-commissaris om geschillen 
te beslissen, geene voldoende reden bestaat. De 
woorden » en beslist alle geschillen ter zake daarvan 
rijzende, voor zoover de kennisneming door de wet 
niet aan de rechtbank is opgedragen'' zijn dus terug-
genomen. 

» Zeer ongelijke behandeling" wordt verwacht. Ja, 
de ééne rechter-commissaris zaleen scherper, de andere 
een minder scherp toezicht houden. Hoe zal de wet dit 
kunnen voorkomen ? Weet men een middel, om alle 
rechters-commissarissen tot gelijke opvatting hunner 
taak te nopen en hen een gelijk toezicht te doen 
houden ? 

Art. 65. > Faillissementszaak ". Is , vroeg men , die uit-
drukking niet te onbestemd? In de Memorie van Toe-
lichting op de artt. 85 en 86 wordt wel het begrip omschre-
ven , doch bij de toelichting van dit artikel wordt verwezen 
naart art. 812, tweede lid Wetboek van Koophandel. 
Onder het laatste valt zeker het verificatiegeschil, onder 
die omschrijving niet (2). 

In de praktijk wordt art. 812 al. 2], Wetboek van 
Koophandel in denzelfdeu zin opgevat, als de Memorie 
van Toelichting op artt. *-'5 en 86 aan de uitdrukking 
faillissemeutszaak" toekent. Vandaar in die Memorie 
op art. 65 de verwijzing naar art. 812, al. 2 Wetboek 
van Koophandel ,tusschen welke toelichting en die op 
de artt. 85 en 86 geen strijd bestaat. Wenscht men 
het woord »faillissemeutszaak" vermeden te zien, 
dan moet eene omschrijving gebezigd worden, en ter 
zooveel mogelijke voorkoming van twijfel worde het 
artikel dan gelezen als volgt: «Alvorens in eenige 
taak, het beheer of de vereffening des faillieten boedels 
betreffende, eene beslissing te geven, is de rechtbank 
verplicht den rechter-commissaris te hooren." 

Art. 66. Derde lid. In overeenstemming met hetgeen 
door den Raad van State wordt gewenscht geeft de Com-
missie van Voorbereiding in overweging, de bepaling der 

(1) Mr. A. VAN DER HOEVEN. De rechter-commissaris in het faillit-
sement. Leiden 1891, bladz. 31 e. v. 

(8) Mr. A. VAN DER HOEVEN, t a. p., bladz. 85. 

laatste alinea van art. 805 Wetboek van Koophandel hier 
over te nemen. 

Het absolute verbod van art. 805, al. 3 Wetboek 
van Koophandel schijnt niet raadzaam. Ten einde 
ectit-r tegemoet te komen aan den wensch der Com-
missie wordt aan het artikel het volgende nieuwe lid 
toegevoegd: » De vrouw of weduwe, de kinderen en 
verdere afkomelingen en de ouders en grootoudere 
des gefailleerden kunnen zich van het geven vange-
tuigenis verschoonen." 

Aan de bedoeling wordt hiermede vermoedelijk wel 
geheel voldaan, zonder dat toch de aangewezen per-
sonen verhinderd worden, een misschien tot ontlasting 
van den gefailleerde strekkend getuigenis te geven. 

[Xieuio laatste lid. 
Door den Minister werd toegezegd, den aanhef dezer 

bepaling dmdelijkheidshalve te wijzigen als volgt: 
» De echtgenoot of gewezen echtgenoot, de kinderen" enz.. 
Door de woorden «gewezen echtgenoot" wordt dan tevens 

duidelijk uitgedrukt, dat zoowel de weduwe en weduw-
naar, als ook een gescheiden echtgenoot daarmede be-
doeld zijn.] 

Art. 67. Eerste lid. Wie hebben hooger beroep ? De 
gefailleerde, de curator, of de schuldeiscbers ? En, in het 
laatste geval, alleen de schuldeischers, die zich hebben 
verzet, of ook andere ? 

Volgens sommigen was het niet wenschelijk, dat de 
rechtbank, waaruit ook reeds de rechter-commissaris was 
gekomen, hier in hoogste ressort uitspraak deed. De toe-
lichting , werd bovendien opgemerkt, toont die wensche-
lijkheid niet overtuigend aan. Het streven naar eene spoedige 
afwikkeling van het faillissement mag niet eene gebrekkige 
recbtsbedeeling veroorzaken. 

Tweede lid. Sommigen betreurden het, dat geen hooger 
Deroep is van de voorwaardelijke toelating , aan den rechter-
commissaris in art. 125 opgedragen. Deze toch zal in vele 
gevallen voor dien ambtenaar bezwaren opleveren. Daar-
tegen werd opgemerkt, dat zulks het verificatiestelsel, door 
het ontwerp aangenomen, ten eenenmale zou omverwerpen. 

Eerste lid. Hooger beroep zal hebben hij, die de 
beschikking heeft gevraagd , en hij, tegen wien zij is 
gevraagd en die door de gegeven beschikking zich 
bezwaard acht. Bijv. de schuldeischer of de gefailleerde, 
die tegen eene handeling van den curator opkomt, of 
de curator, tegen wiens handeling opgekomen wordt. 
Dit alles is zoo elementair, dat eene uitdrukkelijke 
bepaling onnoodig mag heeten. 

Het is niet duidelijk, waarom de rechtbank in deze 
gebrekkig recht zou spreken en waarom eene dubbele 
instantie voor dergelijke zaken van meer admmistratie-
ven aard niet volkomen voldoende zou zijn. 

Tweede lid. Het aangenomen verificatiestelsel sluit 
inderdaad hooger beroep uit. Trouwens geen enkele 
faillietenwet hent hooger beroep bij verificatie. hoewel 
nagenoeg alle de voorwaardelijke verificatie weihennen. 
Het betreft hier trouwens ook slechts eene voorloopige 
beschikking, waardoor virtualiter Diets wordt geprae-
judicieerd. 

[Door den Minister werd toegezegd, dat hier ter plaatse 
zullen worden opgenomen de artt. 58, eerste lid — men 
vergelijke de uitkomst van het mondeling overleg be-
treffende laatstgenoemde bepaling — en 127 , vierde lid. 
Door de Commissie was gevraagd, of ook niet de artt. 75 
en 188bis hier behoorden vermeld te worden; deze vraag 
werd echter door den Minister ontkennend beantwoord, 
daar toch in bedoelde artikelen van eene beschikking geen 
sprake en dus hooger beroep vanzelf uitgesloten i s j 

§ 2. Van den curator. 
Art. 68. Ook bij dit artikel werd uogmaals door 

sommigen aangedrongen op het benoemen van eeD tweeden 
curator uit de crediteuren. 

Met het oog op de vele opmerkingen in het Verslag 
(zie ad artt. 25—29 , art. 34, art. 37 en hier) betrck-
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keiijk de macht van den curator, schijnt het gemeen 
overleg eene poging te vorderen , om aan die beden-
kingen te geuioet te komen. Als zoodanig zij aan te 
merken liet aan art. 41 toegevoegde tweede lid en de 
toevoeging aan art. 68 van eene bepaling van dezen 
inhoud: 

• Alvorens in rechte op te treden, behalve waar 
het veriticatiegeschillen betreft. alsmede in de gevallen 
van de artikelen 37 , 39 , 40 en 58 , tweede lid , behoeft 
de curator machtiging van den rechter-commissaris." 

Het beswaar van den eisch eener formeele machtiging 
in vele gevallen, als gereede aanleiding kunnende 
geven tot chicanes van «ie tegenpartij, wordt onder-
vangen door de bepaling van art. 72. 

Het is hier voorts de plaats nog een antwoord te 
geven naar aanleiding van den weusch , in de Nota 
van den heer LKVY uitgedrukt. dat nevens deii curator 
nog een comptabel ambtenaar worde gestel'' , over-
eenkomende met den official receiver der Engelsche 
wet. 

De official receiver is een bezoldigd ambtenaar, die 
gedeeltelijk de taak van onzon recnter-commissaris, 
gedeeltelijk die van onzen curator vervult. Daar het 
stelsel van onze wet, in het ontwerp overgenomen, 
om een curator met het beheer, den rechter-commis-
saris met het toezicht te belasten (vgl. ad art. 64), tot 
nu toe bevredigend heeft gewerkt, bestaat er geen 
aanleiding tot het scheppen van eene nieuwe categorie 
van ambtenaren, op Engelsen model geschoeid. 

Art. 70. Door sommigen werd er op aangedrongen , dat 
een schuldeischer, die preferentie kan doen gelden , niet 
tot curator zou kunnen worden benoemd. Dit denkbeeld 
vond echter weinig ingang. 

Tweede lid. > Eene ", lees » een ". 

Een afdoend bezwaar is trouwens ook, dat de 
rechtbank tijdens de faillietverklaring, dus op het 
oogenblik, dat de curator benoemd moet worden , niet 
kan weten , welke schuldeischers al dan niet een recht 
van voorrang kunnen doen gelden. 

Tweede lid. »Eene" is veranderd in >een". 

Art. 71. Eene andere oplossing betreffende de schade-
oosstelling des curators scheen velen wenscheHjk. Zoo 

keurde men het af, dat het, gelijk thans veelal bet geval 
is, voor den curator voordeeliger is, dat liet akkoord tot 
stand kome , dan dat het faillissement wordt voortgezet. Bij 
insolventie toch zullen zijne werkzaamheden , in verband 
met de vereffening, in de meeste gevallen veel omvaug-
rijker wezen. Het laatste lid van het artikel wenschte men 
dus vrij algemeen te doen vervallen , niet omdat bij homo-
logatie van het akkoord het salaris niet ook tevens door 
de rechtbank moet worden bepaald , maar om lat op deze 
plaats de bepaling aanleiding kan geven tot eene verkeerde 
interpretatie. 

Op welke wijze het salaris des curators zou worden 
geregeld, daaromtrent bestond verschil van gevoelen. 
Er waren leden, die de meest gewenschte oplossing 
zouden vinden in eene percentsgewijze vergoeling uit 
het actief, geringer, naarmate het laatste aanzienlijker was. 
De volgende berekening werd daarbij aan de hand gedaan : 
bij een actief van f 1 tot f 100, 20%, van f 100 tot f 1000, 10%, 
van f 1000 tot f 5000, 5 % , van f 5000 tot f 10000, 3 % , en 
bij een actief van boven f 10 000. 2%. De mogelijkheid 
van het toekennen eener extra toelage door de rechtbank 
behoefde hierbij niet uitgesloten te wezen. 

Door anderen werd hiertegen opgemerkt, dat met dit 
systeem bij geringe boedels het salaris van den curator 
onevenredig laag zou dalen , terwijl bovendien de grootte 
des boedels niet den maatstaf voor den omvang zijner werk-
zaamlioden oplevert, daar toch in vele gevallen aanzien-
lijke boedels eene eenvoudige afwikkeling toelaten en om 
gekeerd. De tegenwoordige regeling, een vast salaris van 
1% van het actief benevens het voortdurend toekennen 
eener extrutoelage, scheen hun dan ook de voorkeur te 
verdienen. Zij wilden daarmede niet gezegd hebben, dat 
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zij, het. stelsel goedkeurende, ook genoegen namen met 
de praktijk, welke dienaangaande bij vele rechtbanken 
wordt gevolgd. 

Door eerstgenoemde leden werd hierop geantwoord, dat 
het bestaande stelsel in de meeste gevallen den curator een 
te gering salaris verschaft (1). Het vast bedrag van 1% is 
voorzeker zelden voldoende, waarbij men wees op de om-
standigheid, dat, blijkens art. 849 van het Wetboek van 
Koophandel voor Nederlandsch-Iudië, bij e.-n faillissement 
altaar, de weeskamer als eerste bevoorrechte schuleiscbe* 
resse optree !t en een bedrag van 3 % van de uitgaven uit 
den boedel ontvangt, lin de, extratoelage, wanneer die 
door de rechtbank wordt uitgekeerd , vertegenwoordigt in 
den regel sdechts een gering bedrag ; dit bedrag hangt 
in elk geval geheid af van de persoonlijke opvatting van 
den rechter-commissaris, die met den toestand van den 
boedel bekend is. 

Voorts behoort, meende men, gewaakt te worden, dat 
de curator, ook in geval van akkoord, ter zake van 
het faillissement niet meer ontvangt, dan hem krachtens 
des rechters beschikking toekomt. Wellicht zou het zelfs 
raadzaam zijn , eene desbetreffende poenale sanctie in het 
Wetboek van Strafrecht op te nemen. 

Ten slotte werd de wenschelijkheid betoogd, dat de 
curator nooit, zooals thans wel geschiedt, de advocaat van 
den gefailleerde kon zijn; men achtte dit zelfs in strijd 
met de economie van het ontwerp en wenschte dienaan-
gaande zoo niet een uitdrukkelijk verbod, in elk geval 
eene verklaring van da Regeering. 

De uiteenloopeude meeningen doen ernstig de vraag 
rijzen, of het stelsel, in het ontwerp voorgedragen , 
nog niet de voorkeur verdient. 

Waarom de opneming" te dezer plaatse van de be-
paling, dat ook ingeval van akkoord het salaris van 
den curator door de rechtbank wordt bepaald, tot 
eene verkeerde interpretatie aanleidiig zou kunnen 
geven, wordt in het Verslag niet opgehelderd. 

Tegen eene percentsgewijze belooning van den cu-
rator, op den gron:lslag, in het Verslag aangegeven, 
bestaan de bezwaren , daartegen door * anderen" aan-
gevoerd. Terecht wordt door dezen opgemerkt, dat met 
dit systeem bij geringe boedels het salaris oneven-
redig laag zou dalen. Dit ware niet alleen onbillijk , 
maar is ook in strijd met de belangen der crediteuren. 
Voor de behandeling van geringe boedels zouden ge-
schikte curators niet beschikbaar zijn , en daar geringe 
boedels vooral in kleine plaatsen voorkomen , zou men 
allicht, genoodzaakt worden , toevlucht te nemen tot 
voor hunne taak niet berekende personen. Dit bezwaar 
weegt t-< meer, uu voortaan ook nietd<ooplieden kuu-
nen worden failliet verklaard. Bovendien houdt de 
percentsgewijze maatstaf nooit rekening met de moeite, 
die de bereddering des boedels van den curator heeft 
gevergd. Naast eene percentsgewijze belooning is (en 
dit wordt ook in het Verslag toegegeven) als cor-
rectief de bevoegdheid tot toekenning eener extra toe-
lage onmisbaar. Overweegt men dit, dan springen de 
voordeelen van het stelsel van het ontwerp in het oog. 
Stelt de rechtbank het salaris vast, dan kan in ieder 
faillissement rekening worden gehouden met alle fac-
toren, die bij de bepaling daarvan in aanmerking be-
hooren te komen; dan kan steeds een tegenover alle 
belanghebbenden billijk salaris worden vastgesteld. 
Voorgelicht door den rechter-commissaris is de recht-
bauk daarvoor de aangewezen en volkomen bevoegde 
autoriteit. Opmerking verdient het trouwens, dat in het 
Verslag wel iets anders gewenscht, maar tegen het 
stelsel van het ontwerp eigenlijk geen enkel bezwaar 
wordt aangevoerd. 

Reeds ter plaatse, in het Verslag aangehaald, werd 
er dan ook op gewezen, dat * het voor den wetgever 
moeilijk, ja onmogelijk is, een voor alle gevallen bil— 
lijkeu regel h priori vast te stellen." (2) 

Door den curator geen reent op hooger salaris toe 
te kennen, dan do rechter hem toewijst, heeft de wet-

Mr. S. J. L. VAN AALTEN Jr., Tkemis 1889, bladz. 71. 
(») Mr. S. J. L. VAN AALTEN JR. , Thtmit 1889 , bladz. 7 I. 
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gever alles godaan , wat hij kan. Dat de gefailleerde 
hem vrijwillir/ een hooger bedrag uitkeert, zal de wet-
gever dit kunnen verhinderen en strafbaar stellen V 

Een uitdrukkelijk verbod , dat de curator optreedt 
als advocaat van den gefailleerde, zal, naar te vreezen 
is, niet veel effect hebben. Waarschijnlijk heeft men 
op het oog het aanbieden van een akkoord namens den 
gefailleerde, door den curator-advocaat. Een verbod hier-
van zal al te gemakkelijk ontdoken kunnen worden door 
een ander te laten optreden. Kwade praktijken, als 
deze en andere, kunnen nog het best worden te keer 
gegaan door de rechtbanken , daar deze te allen tijde 
den aangeleiden curator door een anderen kunnen 
vervangen en zich bovendien zullen onthouden van 
het aanstellen tot curator van advocaten, die zich aan 
een feit, als in het Verslag vermeld, hebben schuldig 
gemaakt. Indien de rechtbank uitsluitend degelijke en 
onkreukbare personen benoemt, zullen misbruiken niet 
voorkomen. Stelt dit college echter het in haar ge-
steld vertrouwen te leur door lichtvaardige benoemin-
gen, dan zullen de strengste wetsbepalingen een 
goeden gang van zaken niet kunnen verzekeren. 

Art. 72. »Die daarvan onkundig waren". Het ontwerp 
der Staatscommissie bevatte deze woorden niet. Men vroeg, 
met welke bedoeling zij zijn ingelnscht. Hoe zal bovendien 
de hierbedoelde onkunde te bewijzen zijn ? 

Uit de toelichting op dit artikel valt op te maken, dat 
de rechter-commissnris met het geven van mondelinge be-
schikkinge:) zal kunnen volstaan. Dit kan , merkten som-
migen op, voor den curator bezwaar opleveren , wanneer 
hij zich later op die beschikkingen wenscht te beroepen. 
Door anderen word hiertegen aangevoerd , rlat het onmo-
gelijk zou aangaan , en ook thans niet geschiedt, op alle 
vragen , die kunnen voorkomen , schriftelijk te antwoorden. 

De bedoeling der bepaling is, eenerzijds derden niet 
te noodzaken tot een altijd bezwaarlijk, somtijds voor 
hen onmogelijk onderzoek, of de in het artikel bedoelde 
formaliteiten zijn in acht genomen, op straffe van 
zich de ongeldigheid van des curators handeling 
te zien tegenwerpen; anderzijds, den curator en 
daardoor den boedel Ie waa; borgen tegen excepties en 
chicanes, ontleend aan de door de wet voorgeschreven 
formeele eischen. De curator is de wettelijke beheerder 
des boedels. Hij moet op eigen risico zorgen, de 
wettelijke voorschriften in acht te nemen ; derden, die 
met hem handelen , moeten veilig zijn , maar hij zelf 
moet in zijn handelen met derden ook niet noodeloos 
belemmerd worden. De gedachtengang, die ten grond-
slag schijnt te liggen aan de ingevoegde woorden: 
»die daarvan onkundig waren", strekt blijkbaar om 
hen, die te goeder tivuw zijn, te beschermen , maar 
niet, i>e handelen tegen beter weten in Hoe goed echter 
de bedoeling ook moge zijn , de bepaling past eigenlijk 
niet in bet stelsel vau het artikel, daargelaten , dat, 
gelijk in het Veralng ts recht wordt opgemerkt, daar-
aan praktisch ook bezwaren, van bewijsvoering en 
andere, verbonden zijn. De aangehaalde woorden zullen 
dus weder uit het artikel wegvallen. 

Het zou onpraktisch zijn, tussebeu curator en rechter-
conimissaris alleen schriftelijk verkeer toe te laten. 
Telkens, wanneer het noodig is, zal do rechter-com-
missaris eene beschikking in optima forma kunnen 
geven ; in de meeste gevallen zal evenwel eene raon-
del'mge beschikking volkomen voldoende zijn Ook 
tegenwoordig geschiedt dit op dezelfde wijze, zonder, 
voor zooverre bekend, in de praktijk tot bezwaren 
aanleiding te heb hen gegeven. 

Art. 73. Tweede lid. Hoe, als een tweede curator aan 
den eersten toegevoegd is ? Overdracht in het medebezit 
en medebeheer van den boedel zal ten opzichte vau dozen 
dan wel noodig zijn. 

De toegevoegde curator treedt van rechtswege in 
het medebezit en medebeheer, evenals de curator, die 
bij het vonnis van faillietverklaring wordt benoemd, 
van rechtswege treedt in het bezit en beheer van den 
boedel. 

§ 3. Van de commissie uit de schuldeischcrs. 
De hier bedoelde commissie werd in verschillenden zia 

besproken. 
In hoever onder do bestaande wetgeving voor de schuld-

eischers gegronde aanleiding heeft bestaan om zich te be-
klagen over de handelingen van den curator, en om het 
gemis te betreuren van wettelijke bepalingen, die hunne 
inmenging mogelijk maken, is, zoo merkten sommigen 
op, moeilijk na te gaan. Het laat zich verklaren, dat de 
schuldeischcrs vaak onvoldaan zullen zijn geweest; van hun 
standpunt is dit niet meer dan natuurlijk. Maar in vele 
gevallen zullen hunne verwijten zijn nedergedaald op het 
hoofd van den curator, terwijl hunne grieven feitelijk 
moesten gericht zijn tegen de moeilijkheden, die de boedel 
opleverde en die de curutor niet kon voorkomen. Dat niet 
altijd de noodige spoed betracht is, mag men zeker wel 
aannemen; in zeer vele gevallen echter zal de vertraging 
haar oorsprong hebben gehad in formaliteiten en in rechts-
gedingen , waartoe de curator gedwongen was, terwijl, 
naar enkelen meenden, ook de voorbeelden niet ontbreken, 
dat de trage gang van zaken veroorzaakt was door den 
rechter-commissaris. 

Door de instelling van eene commissie uit de schuld* 
eischers zal er gelegenheid worden geboren om klachten 
van dien aard uit den weg te ruimen. Of echter de 
werkzaamheid der commissie er toe zal bijdragen, om 
den gang van zaken te verbeteren , raag naar veler oor-
deel betwijfeld worden. De meeste schuldeischers toch 
zijn niet op de hoogte van de faillissementsprocedure en 
kunnen het den curator door het vragen van allerlei over-
bodige inlichtingen en door het opwerpen van allerlei be-
zwaren noodeloos lastig maken. De verhouding tusschen 
den curator en de commissie, die in het belang van de 
zaak eene aangename moet wezen , zal daardoor dikwijls 
gevaar loopen in eene onaangename te ontaarden (1). 

Wil men in de instelling der commissie een noodzakelijk 
complement zien voor het beheer van den boedel, men 
schenke haar dan tevens de gelegenheid om de belangen 
der schuldeischers te behartigen, overal waar die door eene 
passieve houding hunnerzijds met veronachtzaming worden 
bedreigd. Het is naar veler oordeel de vraag, of dit in het 
ontwerp wel naar eisch is geschied. Voor alles , wat aan de 
verificatievergadering voorafgaat, is hare inmenging afhan-
kelijk gemaakt van de ai of niet benoeming eener voorloopige 
commissie bij het vonnis van faillietverklaring. Nu de recht-
bank daaromtrent vrij is , mag men aannemen , dat de 
benoeming gewoonlijk achterwege zal blijven. Deze ver-
onderstelling is niet gewaagd; de rechtbank zal het nut 
eener commissie zelden urnen. De voorkeur, bij art. 787, 
1°. We'boek van Koophandel bedoeld, om een curator 
uit de schuldeischers te kiezen , heeft zij immers ook zoo 
goed als nooit geschonken. Zij weet, dat in de verificatie-
vergadering de schuldeischers zei ven kunnen beslissen, en 
reeds daarom zal zij van de haar verleende bevoegdheid 
niet dan bij hoogi uitzondering gebruik maken. In het 
stelsel van het ontwerp zou een meer imperatief voorschrift 
in art. 74 aanbeveling verdienen. De benoeming toch van 
de in art. 74 bedoelde commissie zal ook daarom waarde 
hebben, omdat de rechtbank in hare keuze geheel vrij is 
en do haars inziens geschikte personen kan uitkiezen, ter-
wijl er kans bestaat, dat de benoeming later door de ver-
gadering van BCbuldeiacbera zal worden bekrachtigd. Deze 
laatste is ook wel vrij, maar de stemming vau art. 81 
geeft het overwicht aan de groote sehul leischers. Deze 
zijn liet, die in de commissie zitting zullen nemen, en 
de vraag is geoorloofd., of hunne uitsluitende bemoeiingen, 
vooral waar het op het sluiten van het akkoord (het ad-
vies) aankomt, in sommige gevallen ook bevorderlijk zal 
zijn aau de belangen der kleine crediteuren. De positie 
van de leien der commissie, hunne voortdurende aanra-
king met den schuldenaar, het belang , dat deze heeft, om 
vooral zijne grootste schuldeischers tevreJen te stellen, 
kunnen bij het tot stand komen van een akkoord min 
gewenschte handelingen in de hand werken. 

Door andere leden werd in kleine faillissementen, die 

(i) Mr. S. H. MUNTZ. JWzn. Vt intloed van de schuldeischers op 
het beheer van den faillieten boedel. Leiden 1888, bladz. 54. 
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de groote meerderheid uitmaken, eene commissie zeker 
niet wemichelijk geacht, en zij zouden daarom in art. 74 
ongaarne een meer imperatief voorschrift opgenomen zien. 

Volgens de Konkursordnung wordt (ie commissie 
voor hare bemoeiingen geldelijk beloond ; een voorbeeld , 
dat, naar veler oordeel terecht, hier niet is gevolgd. 
Andereu evenwel zouden bet wenschelijk achten , dut ook 
bij liet ontwerp een salaris, zij het dan ook in den vorm 
van schadeloosstelling voor tijdverlies, aan de leden werd 
toegekend, ook omdat zij vrees len, dat men. bij gebreke 
eau dien , waar bet twijfelachtig is — men zie het aan-
geteekende bij art. 74 — of de tot lid benoemde verplicht 
is deze benoeming aan te nemen , de commissie vaak moei-
lijk zou kunnen samenstellen. In de Duitsche wetgeving 
is bovendien ;!e commissie nkt noodzakelijk samengesteld 
uit sehuldeischers. liet oordeel omtrent bare werking luidt 
daar veelal gunstig, maar beantwoordt zij daar, werd ge 
vraagd , aan de bedoeling van onzen wetgever? In sommige 
Duitsche districten o. a. wordt gevomlijk de commissie 
uit rechtsgeleerden samengesteld , wier optreden naast den 
curator zeker weinig aanbeveling verdient 

Eenige leden, welke tegen de instelling der meergemelde 
commissie gekant waren , zouden baar liever vervangen zien 
door een tweeden curator, uit de crediteuren gekozen; j 
bij deze gelegenheid werd er op aangedrongen, om te ' 
breken met dia bestaande gewoonte van jonge advocaten 
zonder de noodige ondervinding tot curator in kleine boedels ! 
te benoemen, waarop werd geantwoord, dat hieruitgeene j 
bezwaren waren ontstaan. 

Welke gegronde reden is er om te verwachten , I 
eenerzijds, dat de commissie uit de sehuldeischers j 
zich bij voorkeur zal toeleggen op bet vragen van 
allerlei overbodige inlichtingen en het opwerpen van 
allerlei bezwaren ; anderzij is , dat de benoeming der ! 
commissie gewoonlijk achter vege zal blijven , omdat j 
de rechtbank het nut daarvan zelden zal inzien ? Toch i 
hangt van het al dan niet juiste dier stellingen het 
oordeel over do instelling af. 

Dat de instelling van eene commissie uit de schuld» 
eischers alleen door de grieven, die nu en dan tegen 
curators worden aangevoerd, niet gerechtvaardigd zou 
zijn , kan ten volle worden toegegeven , maar de oni-
standigheid ma,' niet worden voorbijgezien, dat van 
de over bet wetsontwerp gehoorde kamers van koop-
handel 19 zich over deze instelling hebbeu uitgelaten, 
van welke 9 te haren gunste . 8 , boezeer minder met 
baar ingenomen, toch adviseerden voor hare opneming, 
terwijl slechts ééne er bep lald, eene andere in be-
trekkelijken zin zich er tegen verklaarde De handel 
schijnt dus in bet algemeen daarin wel een waarborg 
gelegen te achten voor eene goede behandeling. 

Wat betreft het vragen van overbodige inlichtingen 
en het aanvoeren van allerlei bezwaren , mocht nier-
door somtijds een minder gunstige invloed worden 
geoefend op het beheer van den curator, dan treft 
de crediteuren zelveu » het verwijt, hetgeen zij anders, 
en dan alleen aan den uitslag ontleend, den curator 
doen", gelijk terecht wordt opgemerkt door mr. 8. H. 
MuxTZ J.Wzx., in zijn in het Verslag aangehaald 
proefschrift, bladzz. 54 en 55 , volgens wien dan ook 
door de instelling van eene commissie uit de schuld-
eischers » stellig aan een niet te ontkennen recht van 
de sehuldeischers (zou) worden voldaan ". 

Der commisssie de gelegenheid te schenken om de 
belangen der sehuldeischers te behartigen, overal waar 
die door eene passieve houding hunnerzijds met ver-
onachtzaming worden bedreigd, ware in strijd met 
het door de instelling beoogde doel. Niet om de credi-
teuren tegen hunne eigen passieve houding te be-
schermen , maar om den curator van advies te dienen, 
moet de commissie strekken. 

Uit het feit voorts, dat door de rechtbanken niet 
bij voorkeur sehuldeischers tot curators worden be-
noemd , valt te dezen ook niets af te leiden , daar het 
benoemen van een schuldeischer lot curator en het 
benoemen nevens den curator van eene commissie uit 
de sehuldeischers, twee verschillende zaken zijn. Dat 
men bij voorkeur een rechtsgeleerde tot curator be-
noemt, is zeer begrijpelijk, maar sluit geenszins uit, 

dat men het wenschelijk kan achten, aan den rechts-
goleerden curator een of meer sehuldeischers alsadvi» 
seurs toe te voegen voor de ni >t-juridi-che zaken. 

Dat de rechtbank zich van de benoeming der com-
missie zou laten weerhouden, alleen omdat de schuld* 
e'schers zelve in de verificatievergadering kunnen be-
slisseu, is niet aannemelijk, omdat reeds vóór die 
vergadering zeer gewichtige belangen te behartigen 
kunnen zijn. 

Van een meer imperatief voorschrift kan geen sprake 
zijn. Het ontwerp zou daar loor onge.ehikt worden 
voor kleine boedels, waarvoor zoowel eene commissie, 
als een tweede curator uit de sehuldeischers ballast 
is. De grond, in het Verslag voor een meer impera-
tief voorschrift aangevoerd, daarin besaande, dat de 
rechtbank in hare keuze geheel vrij is ea de haars 
inziens geschikte personen kan uitkiezen , terwijl de 
stemming van art. 81 het overwicht geeft aan de groote 
sehuldeischers, is ten deze niet afdoende. O ik indien 
de rechter eene voorloopige commissie benoemd heeft, 
is de vergadering van sehuldeischers nog vrij, om al 
of niet eene definitieve commissie te doen optreden. 
Wil zij de groote sehuldeischers in de commissie zitting 
doen nemen, zij zal zich daarrau wel is waar niet 
laten terughouden , doordat de rechtbank vroeger eene 
andere keuze heeft gedaan ; maar is de vrees gegrond, 
dat de bevoegdheid , bij art. 75 aan de vergadering 
der sehuldeischers toegekend, geen voldoenden waar-
borg oplevert, dat de keuze bevorderlijk zal zijn aan 
de belangen van groote en kleine crediteuren, dan moet 
die benoeming anders geregeld worden. Juist ter bevor-
dering van de behingen van cflf crediteuren moet de be-
noeming der commissie strekken. (Zie hierover bij art. 
75.) Waar het Verslager op wijst, <:at de positie van 
de leden der commissie bij het tot stand komen vaneen 
akkoord min gewereciite handelingen in de hand zou 
kunnen werken, moet niet worden voorbijgezien : 1°. dat 
de commissie over het akkoord sh'C'its een advies uit-
brengt, terwijl de crediteuren zelven daarover beslissen ; 
2°. dat, waar die ongewenachte handelingen zouden kun-
nen strekken tot benadeeling van de kleine ere liteuren 
bij het tot stand komen van een akkoord . artt. 153 vgl. 
aan die crediteuren de meest mogelijke vrijheid waar-
borgen, om de gevolgen dier handelingen te verijdelen. 

Doorde bepalingen omtrent lecotnmis3ieuitdeachoJd--
enchere wordt te gemoet gekomen aaneenwenach van 
den haodelsstand. Het magdua verwacht worden, dat, ook 
zonder geldelijke belooning, onder de sehuldeischers de 
noodige personen gevonden zullen werden om bedoelde 
commissie te vormen en den invloed te oefenen, over het 
gemis waarvan BOO vaak klachten zijn geuit. De schuld-
eischers zullen wel niet uit het o >g verliezen , dat het 
hunne zaak , de behartiging hunner belangen geldt. 

Vatten zij huune taak , die in den re^el niet om-
vangrijk zijn zal, niet ernstig op, h-t is zeer de vraag , 
of ile toekenning van Bchadelooaatelling hen tot plichts-
vervulling zal brengen , terwijl het in dit geval veel-
eer te vreezen is, dat die schadeloosstelling zal leiden 
totambtabejag, onnoodige vergadering n enz., en dus 
de afwikkeling van den hoedel ook nog zou vertragen. 

In geen geval mag de vraag over i!e commissie uit 
de sehuldeischers verward worden met die over een 
tweeden curator, omdat bei Ier taak idets met elkan-
der gemeen beeft. 

Art. 74. De leden , welko aan de benoeming dezer com-
missie een meer imperatief karakter wilden to 'gekend zien , 
wenschten dit artikel al lus te lezen: »De rechtbank be-
noemt enz., tenzij de aard van den boedel haar daartoe 
geene aanleiding geve ". 

Men wenschte de beperking, gelegen in de woorden »zoo 
de belangrijkheid des boedels daartoe aanleiding geeft", 
te doen vervallen. Immers een belangrijke boedel kan op 
hoogst eenvoudige wijze te beheeren zijn , terwijl omgekeerd 
een min belangrijke somtijds groote bezwaren in de ver-
effening oplevert. Niet het belangrijke, maar de aard 
des boedels schijnt beslissend te moeten zijn. 

Op welk tijdstip zal de benoeming plaats hebben ? Bij 
het vonnis van faillietverklaring , naar het ontwerp voor-
schrijft. Men meende evenwel, dat de rechtbank alsdan 

Handelingen dar fltatan-Generaal. Bijlagen. 1892-1803. 
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meestul nog niet voldoend* i" staat was te beoordeeion , 
of de aard des boedels de benoeming eener commissie 
wenschelijk maakte en evenmin zullen der rechtbank dan 
schuldeischers bekend zijn buiten die, welke de failliet-
verklaring uitlokten (1); eerst als do curat.ir eenigen tijd 
werkzaam is geweest, zul dit liet geval zijn. Men wensebte 
daarom te bepalen , dat de rechtbank na het vonnis van 
faillietverklaring, doch vóór de verificatievergadering, tot 
eene benoeming zou kunnen overgaan, ook indien b. v. 
vijf bekende schuldeischers, die een zeker deel der schuld-
vorderingen vertegenwoordigen, het verzoek daartoe deden. 
Gedurende dat tijdsverloop toch zal de commissie het meeste 
nut kunnen stichten. De raadpleging in art. 75 zou dan 
zelfs kunnen vervallen, en aan vele der geopperde bezwa 
ren zou zijn tegemoet gekomen. 

» Ten hoogste drie leden". Moet daaruit worden opge-
maakt, dat ook met de benoeming van één kan worden 
volstaan ? Velen zouden dit wenschelijk achten. Zijn voorts 
de benoemden verplicht, hunne benoeming aan te nemen ? 
Men meende het tegendeel. Zal de commissie, en zoo j a , 
op welke wijze, worden aangevuld, indien een lid zijne 
benoeming niet aanneemt of komt te overlijden ? Al deze 
vragen laat het ontwerp onbeantwoord. 

Nog werd de wensch uitgesproken , dat voor het geval 
in het faillissement schuldeischers, woonachtig in de kolo-
niën of in den vreemde , betrokken zijn , ook hunne ge-
machti<*den tot leden dier commissiöu zullen kunnen worden 
aangewezen. 

Ter voldoening aan de gerezen bedenkingen worde 
gelezen : » de belangrijkheid of de aard". 

Het b '.vcnsc-clijk der rechtbank, in die gevallen, 
waarin zij reeds bij het uitspreken van liet vonnis 
van faillietverklaring de noodige gegevens bezit — 
en deze gevallen zullen zich meermalen voordoen — 
de mogelijkheid niet te benemen , tot de benoeming 
over te gaan. Reeds dadelijk bij de aanvaarding van 
zijne taak toch heeft de curator gewichtige beslissingen 
te nemen , waarbij het advies der commissie hem van 
nut kan zijn. Zoo bijv. de beslissing, of liet bedrijf des 
gefailleerden zal worden voortgezet, waarmede niet 
gewacht kan worden tot »de curator eenigen tijd 
werkzaam is geweest." 

Om intusschen aan de geopperde bezwaren te ge-
moet te komen, is het artikel gewijzigd in dien zin, 
dat de benoeming der commissie uit de schuldeischers 
ook na het vonnis van faillietverklaring zal kunnen 
geschieden. Een ieder zal het vrijstaan, daartoe tot de 
rechtbank eeu verzoek te richten. Achter faillietver-
klaring is daarom ingevoegd : » of bij eene latere be-
schikking". 

De raadpleging van art. 75 wordt hierdoor echter 
geenszins overbodig; immers de rechtbank benoemt, 
terwijl de raadpleging van art. 75 ten doel heeft, den 
schuldeischers de gelegenheid te geven om te beslissen , 
of zij eene commissie uit de schuldeischers wensche-
lijk achten , en zoo ja , de door de rechtbank benoemde 
personen te vervangen door anderen. indien zij aan 
anderen de voorkeur mochten geven. Het verdient toch 
aanbeveling, zooveel mogelijk aan de vereenigdecre li-
teureu zelve de behartiging hunner belangen over te 
laten. 

» Ten hoogste drie leden " toont duidelijk aan, dat 
de commissie kan bestaan uit een kleiner getal leden. 
Duidelijkheidshalve kan, in plaats van »van ten hoogste 
drie leden " , worden gelezen : » van een tot drie leden". 
Aanneming van de benoeming is niet verplicht ge-
stel d. 

Het is juist, dat het ontwerp geene uitdrukkelijke 
bepaliug bevat omtrent de vervulling van vacatures. 
Maar «iit is in het algemeen ook niet noodigen raad-
zaam. Vergelijk het antwoord bij art. 222. Dit neemt 
echter niet weg, dat in dit bijzonder geval het wen-
schelijk H om bij vervulling van vacatures de recht-
bank te binden aan eene voordracht van den rechter-
commissaris , waartoe dan evenwel eene uitdrukkelijke 
bepaling wordt vereischt. 

Aan hot artikel wordt daarom als tweede lid toe-
gevoegd : 

» Indien een lid van de voorloopige commissie zijne 
benoeming niet aanneemt, bedankt of overlijdt, voor-
ziet de rechtbank, uit eene voordracht van een dubbeltal 
dour den reciiter-commissaris, in de daardoor ontstane 
vacature". 

B noeming van gemachtigden in de voorloopige 
commissie heeft bezwaar, omdat eerst bij de verifi-
catie blijkt, wie voor afwezige schuldeischers als ge-
machtigden optreden. Bovendien geldt tegen iedere 
benoeming van gemachtigden , ook in de definitieve 
commissie, dat de beperking tot gemachtigden van 
schuldeischers, in de koloniën en den vreemde woon-
achtig, zeer willekeurig zoude zijn. Neem bijv. een 
faillissement te Maastricht; de gemachtigde van een 
schuldeischer uit Luik zal benoemd kunnen worden , 
maar van een uit Groningen niet. 

Art. 75. Eerste lid. Men kon niet goedkeuren, dat 
over de al of niet benoeming eener definitieve com-
missie door de op de verificatievergadering aanwezige schuld-
eischers zal beslist worden Daar toch zullen voornamelijk 
aanwezig zijn zij, wier vorderingen van twijfelachtigen 
aard zijn; degenen, die reeds op de lijst van den curator 
gebrachtziju, verschijnen waarschijnlijk niet, terwijl juist 
zij het zijn, die op de benoeming den meesten invloed 
behooren uit te oefenen. Wenschelijker scheen het te be-
palen, dat wel de crediteuren, ter verificatievergadering 
aanwezig, zich zullen uitspreken over de vraag-, of al dan 
niet eene definitieve commissie zal worden benoemd, doch 
dat de rechtbank de personen zal benoemen (1). 

De schuldeischers , die prijs stellen , op de benoeming 
van de commissie invloed te oefenen, kunnen de 
verificatie-vergadering, betzij in persoon , hetzij bij 
gemachtigde, bijwonen. 

Ter tegemoetkoming echter aan de gerezen beden-
king worde aan den rechter-commissaris de benoeming 
opgedragen. Hij draagt kennis van de wenschen der 
tegenwoordige en vertegenwoordigde en misschien ook 
van andere crediteuren, en kan , zooveel hij wenscht 
voorgelicht, tot de keuze overgaaD. Ue woorden > doet 
hij haar dadelijk tot de benoeming overgaan" zijn 
daarom vervangen door » gaat hij dadelijk tot de be-
noeming over''. 

Ook hier zijn de woorden »uit ten hoogste drie 
leden" vervangen door » uit eeu tot drie leden". 

Als nieuw derde lid wordt aan dit artikel toegevoegd: 
> Indien eeu lid van de definitieve commissie zijne 
benoeming niet aanneemt, bedankt of overlijdt, voor-
ziet de rechter-commissaris in de daardoor ontstane 
vacature." 

Art. 76. » Toegang tot". Men leze: «inzage van". Deze 
uitdrukking is taalkundig juister, terwijl de redactie van 
het ontwerp aan de commissie bovendien het recht zou 
toekennen, te allen tijde het kantoor des curators te be-
treden, wat voor dezen groot bezwaar zou kunnen opleveren. 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerking wordt 
de eerste zinsnede gelezen: 

» Ue commissie kan te allen tijde inzage van de 
boeken en bescheiden , op het faillissement betrekking 
hebbende, vorderen." 

Art. 77. De weuschelijkheid werd betoogd , dat ook Ter-
gaderd zou worden, zoo vaak de commissie zulks noodig acht. 

De vraag rees, hoe de curator de commissie ter ver-
gadering bijeen kan brengen. Heeft hij de aanwijzing van 
dag en uur, waarop de vergadering zal worden gehouden? 
Gaat de vergadering altijd door, ook als slechts één com-
missielid is opgekomen? Tegen welken termijn kan hij de 
commissie oproepen en op welke wijze zal dat geschieden? 
Verder diende bepaald te worden, hoe de curator moet 
handelen in spoedeischeude gevallen, wanneer de com-
missie niet bijeen is. Wenscbelijk kwam het voor te be-

(1) Mr. A. VAN DEK HOEVEN, t.a. p., bladz. 10; mr. B. J. POLB-
XAAB, t .a.p. , bladz. 16. (1) Mr. A. VAN DER HOEVEN, t a . p . , bladz. 25. 
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palen, dat hij haar in dat geval binnnen korten termijn 
oproept, en, mocht zij alsdan niet bijeen wezen , buiten 
haar advies om kan handelen. Het zal toch vaak voor-
komen , dat de curator en de leden der commissie hunne 
woonplaats niet in dezelfde gemeente hebben. 

Dit artikel handelt alleen over de vergaderingen, 
door den curator tot het inwinnen van advies der 
commissie belegd. 

Geen enkele wetsbepaling verhindert de commissie, 
op haar zelve bijeen te komen , zoo dikwijls zij het 
wensoht. Integendeel zelfs: dat zij het doet, wordt 
ondersteld, als daar is: tot onderlinge raadpleging, 
tot het onderzoek van boeke*; en bescheiden of ook 
tot het erlangen van inlichtingen van den curator 
(art. 76). 

Nalatigheid of weigering van den curator, om met 
de commissie , des verlangd , samen te werken, is niet 
te duchten, omdat hij zich aan ontslag, op verzoek 
van de commissie uit de schuMeischers, zou bloot-
stellen (art. 73). 

Ue curator behoort echter de wijze van oproeping 
der commissie voor de hierbedoeldc vergaderingen, en het 
tijdstip, waarop deze zullen worden gehouden, te bepalen. 
Hij moet dit uit den aard der zaak op zoodanige wijze 
en met inachtneming van zoodanigen termijn doen , 
dat voor de leden der commissie de gelegenheid bestaat, 
de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen. 
De aanwezigen, al zij bet ook slechts één lid, zullen 
over het te geven advies te beslissen hebbeu. Zij kunnen 
somtijds misschien , naar gelang van omstandigheden , 
een ontwijkend besluit nemen. Maar in dit geval, 
zoowel als wanneer geen enkel commissielid is op-
gekomen , of ook als er geene meerderheid is te ver-
krijgen , daar de leden verschillende onderling strijdende 
meenitjgen hebben en ieder lid bij zijne eigen meening 
blijft volbarden, mag het belang der zaak daaronder 
niet lijden, en moet dus de curator, des vereischt, in 
het belang van den boedel, bevoegd zijn , ook zonder 
advies der commissie , zoo te handelen, als hem raad-
zaam voorkomt. Tot bereiking van dat doel is het 
wenschelijk , aan art. 78 een tweede lid toe te voegen, 
luidende: 

» Dit advies wordt niet vereischt, wanneer de curator 
de commissie tot het uitbrengen daarvan, met inacht-
nemiug van een bekwamen termijn , ter vergadering 
heeft opgeroepen, en geen advies wordt uitgebracht." 

De aan het slot van art. 72 den curator opgelegde 
aansprakelijkheid levert dan , in verband met deze 
bepaling, voldoenden waarborg op, dat de curator in 
die gevallen , waarin krachtens art. 78 het voorafgaand 
advies der commissie wordt vereischt, zonder dat advies 
niet zal handelen , dan nadat de GOUmissie tot het 
uitbrengen daarvan behoorlijk in de gelegenheid is 
geweest. 

Eene speciale regeling voor spoedeischende gevallen 
mag overbodig gaacht worden. Van geen der in art. 78 
genoemde gevallen , waarin de curator verplicht is , 
het advies der commissie in te winnen, is te voorzien, 
dat zij ooit van zoo spoedeischenden aard zullen zijn, 
dat eene afzonderlijke voorziening d;iarvoDr noodig kan 
zijn. Ook al mocht het somtijds voorkomen , dat de 
curator en de leden der commissie hunne woonplaats 
niet in dezelfde gemeente hebbeu , dan nog zullen 
die woonplaatsen niet zoo ver van elkander verwijderd 
zijn , dat eene raadpleging binnen een zeer kort tijds-
verloop niet mogelijk zijn zoude. 

Duidelijkheidshalve wordt art. 77 gewijzigd , zoo lat 
het wordt gelezen: »Tot het inwinnen van het advies 
der commissie, vergadert de curator met haar, zoo 
dikwijls hij het noodig acht. Hij roept tot dat einde 
hare leden ter vergadering op. In deze vergaderingen 
zit hij voor en voert hij üe pen." 

Art. 78. Volgens art. 179 beveelt de rechter-commis-
saris in het daar genoemde geval eene uitdeeling. Dit 
strijdt met deze bepaliug, ingevolge welke de curator dan 
nog het advies der commissie moet inwinnen omtrent het 
tijdstip en het bedrag der te houden uitdeelirjgen. 

Waarom hier gesproken vau «vereffening en te gelde-

> making"?De zevende afdeeling spreekt toch alleen van 
vereffening"? 

De beweerde strijd bestaat niet. De curator zal de 
commissie niet te raadplegen hebben omtrent het 
tijdstip en het bedrag der te houden uitdeelingen, 
nadat beide door den rechter-cornmissaris zijn vast-
gesteld , maar uit den aard der zaak, vóórdat de rechter-
commissaris daartoe is overgegaan , opdat deze op het 
advies der commissie kunne letten. Art. 173 spreekt, 
evenzeer als art 78, VSO » vereffening en tegeldemaking." 
Het opschrift van de zevende afdeeling spreekt alleen 
van » vereffening ", omdat daaronder de tegeldemaking, 
als middel om tot de vereffening te kunnen geraken, 
begrepen is. 

Overeenkomstig het hierboven op art. 58, tweede lid, 
aangeteekende is tusscheu >40" en »73" iugelascht 
»58, tweede lid." 

Vgl. voorts, omtrent het bij dit artikel gevoegde 
tweede lid, het aangeteekende bij art. 77. 

Art. 79. > Onmiddellijk". Boter kwam het voor, een 
termijn, bijv. van drie dagen, aan te nemen.' 

In welken vorm behoort de commissie die beslissing van 
den rechter-cornmissaris in te roepen? Men vergelijke het-
geen in de algemeene beschouwingen , sub IV , is opge-
merkt omtreut het ontbreken van formeele bepalingen 
in het ontwerp. 

> Onmiddellijk " wil zeggen : dadelijk nadat de be-
slissing genomen is. 

Welk voordeel zou, boven deze bepaling, een 
termijn vau drie dagen hebben ? In den regel zal de 
curator, na het advies der commissie gehoord te 
hebben, ook dadelijk kunnen beslissen. Elke termijn-
stelling zou vertraging in de hand werken. Een vorm 
is opzettelijk niet voorgeschreven, ten einde dezen 
geheel vrij te laten. De commissie zal zich dus mon-
deling of schriftelijk tot dun rechter-commissariskun-
nen wenden. 

§ 4. Van de vergaderingen der schuldeischers. 

Art SO. » Blijft de curator weg, de vergadering zal geen 
voortgang kunnen hebben", zegt de Memorie van Toelichting. 
Dit achtte men te streng. Waarom wordt niet het bestaande 
gebruik bestendigd, volgens hetwelk de curator, bij wettige 
reden van verhindering , zich kan doen vertegenwoordigen ? 
Do rechter-cornmissaris beslisse , of in dat geval tot ver-
dagiDg der vergadering behoort te worden overgegaan. 

Tweede lid. Als de curator, met toestemming van 
den rechter-cornmissaris, vertegenwoordigd wordt, is 
bij niet afwezig maar tegenwoordig. Ook art. 818 
Wetboek van Koophandel stelt de tegenwoordigheid 
des curators verplichtend , zonder van de bevoegdheid 
tot vertegenwoordiging melding te maken. Om echter 
eiken twijfel omtrent de bedoeling af te snijden, worde 
het tweede lid aldus gewijzigd : >üe tegenwoordigheid 
van den curator of van iemand, die hem met goedvin-
den van den rechter-cornmissaris vervangt, is verplicht." 

Art. 81. Tweede lid. In plaats van > na de verificatie" 
wenschten sommigen , ten einde kwade praktijken te voor-
komen , te lezen: >na de faillietverklaring". 

Er bestaat geen bezwaar tegen verandering van » na 
de verificatie'' in » na de faillietverklaring". 

Art. 83. Het tweemaal voorkomen van het woord 
F gedaan" in dit artikel vond men niet fraai. 

Vergelijk noot 2 in de aanteekening van het Ver-
slag op art. 21. In weerwil daarvan, zij aan het slot 
» worden gedaan" vervangen door » geschieden". 

Art. 84. Eerste lid. Men vroeg , wat de Regeering zich 
voorstelt, dat aanleiding zal wezen tot het bijeenroepen eener 
vergadering, als hier bedoeld. Kan de schuldeischer zich 
daarop doen vergezellen door een advocaat? 

>Vijf schuldeischers". Ten einde onnoodige kosten en 
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moeiten to voorkomen , wensshten eenigen dit imperatief 
voorsclirift te doen vervallen. Üe reehter-commissaris moet 
de bevoegdheid hebben om te beslissen, of al dan niet 
aan het verlangen zal worden voldaan. 

Waarom moet de oproephg altijd ten minste tien dagen 
van te voren plaats hebben? Men meende, dat dit zonder 
bezwaar aan den reehter-commissaris kon overgelaten 
worden. 

In groote faillissementen kan de vereffening tot eene 
vergadering aanleiding geven, bijv. om te beslissen 
over de overneming en blue van alle activiteiten of 
een deel daarvan. Ook als het eene belangrijke dading 
betreft (art. 104), kan de commissie of de rechter-
commissaris eene raadpleging der vergadering wen-
schelijk achten. 

De schuldeischers kunnen zich door een advocaat 
doen vertegenwoordigen en dus ook doen vergezellen. 

Er is geen aanleiding om noodelooze aanvragen of 
wel misbruiken te duchten; gowoonlijk zijn er geen 
grooter vijanden van Let maken van kosten, dan de 
schuldeischers. En waar vijf hunner, die een vijfde der 
schulden hebben te vorderen, het verzoek doen, kan 
men daar aannemen, dat er geen voldoende reden zou 
zijn voor eene vergadering? 

Behoud van den termijn van ten minste tien dagen 
is wenschelijk om een behoorlijken termijn van oproe-
ping ook voor ver afwonende schuldeischers wettelijk 
te waarborgenen ook hen in de gelegenheid te stellen , 
aan de vergadering deel te nemen. 

§ 5. Van de beschikkingen der rechtbank. 

Artt. 85 en 86. Omtrent de uitdrukking »faillissements-
nken " raadplege men het aangeteekende bij art. 65. 

In beide artikels wordt » faillissementszaken " ook 
vervangen door »in zaken, het beheer of de ver-
effening des faillieten boedels betreffende". 

Art 86. Volgens het opschrift dezer paragraaf zijn hier 
alleen bedoeld de beschikkingen der rechtbank. Blijkbaar is 
echter bedoeld: alle beschikkingeu, ook die, welke niet 
van de rechtbank uitgaan. De noodzakelijkheid hiervan 
komt bijv. uit bij art. 100. 

Indien de in art. 100 bedoelde beschikking schrif-
telijk wordt gegeven, moet zij ook op de minuut ten 
uitvoer gelegd kunnen worden. Om aan de gemaakte 
opmerking tegemoet te komen, wordt het artikel 
aldus gelezen : » Alle beschikkingen in zaken, het 
beheer of de vereffening des faillieten boedels be-
treffende, ook die, welke niet uitgaan van de recht-
bank, zijn uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, 
tenzij het tegendeel is bepaakL." 

In verband daarmede wordt het opschrift van § 5 
gewijzigd in: > VUA de rechterlijke beschikkingen.'" 

VlKROE A F D E K L I S ' Ï . 

Van de voorzieningen na de faillietverklaring en 
van het beheer des curators. 

Art. 87. Eerste lid. »In zijne eigeue woning onder het 
opzicht van eenen dienaar der openbare maebt". floe heeft 
men zich dit voor te stellen? Men meende, dat art. 789 
Wetboek van Koophandel in dit opzicht nooit was uit-
gevo -rd. Is de regeling niet te hard en zou zij althans niet 
nader omschreven behooren te worden ? Een voorschrift, 
waarbij . zender aanvoering van redenen en zonder tijcis— 
bepaling, tot inbewaringstelling wordt gemachtigd , be-
hoorde, meende men, in dit ontwerp en eigenlijk in onze 
geheele wetgeving niet tehuis. Wel wordt in de Memorie 
van Toelichting aangevoerd, »dat eene eenigszins stren-
gere behandeling van den gefailleerde, dan onder het gel-
dend recht mogelijk is, of althans plaats heefl , alleszins 
gewenscht mag heeten ", doch men meende, dat de gevallen , 
waarin het dwangmiddel zal kunnen worden aangewend, 
althans ie het artikel behoorden te worden opgenomen. 

Voorts werd gevraagd , wie de koctan der verzakerde 
bewaring draagt. Zij komen, daar hier geen sprake is van 
gevangenisstraf, niet ten laste van don Staat. Door som-
migen werd he'oogd, dat zij ten laste dos boedels moeten 
komen , zooals ook het bedrag der zekerheidstelling bij 
niet verschijning des gefailleerden ten voordeelo des boe-
dels komt. 

De Commissie van Voorbereiding, kei nis genomen heb-
bende van het door den Raad van State bij dit artikel 
opgemerkte en van het antwoord, door de Kegeering daarop 
gegeven, acht het wenschelijk, in het artikel te bepalen, 
dat het advies van den reehter-commissaris altijd zal worden 
gevraagd. 

Opsomming van de gevallen, waarin het noodig 
kan zijn, het dwangmiddel aan te wenden, is ondoenlijk. 
Het zal ook geheel van de omstandigheden afhangen, 
of het in een gegeven geval wenschelijk is. De be-
slissing moet daarom voor elk concreet jieval aan 
den rechter worden overgelaten. Dit kan ook veilig 
geschieden. Is er toch gedurende meer dan eene 
halve eeuw ooit gebleken van een verkeerd gebruik, 
laat staan misbruik , van art. 789 Wetboek van Koop-
handel? Stelliger ontkenning dezer vraag is niet 
mogelijk, dan door de in het Verslag uitgedrukte 
meening, »dat art. 789 in dit opzicht nooit was 
uitgevoerd". 

De kosten komen uit den aard der zaak ten laste 
van den boedel, in welks belang de maatregel wordt 
uitgelokt en genomen en te welks bate c. q. ook het 
bedrag der zekerheidstelling komt (art. 88 , tweede lid). 

Ter voldoening aan den wensch van de Commissie, 
is in het eerste lid achter » een of meer der schuld-
eischers" ingevoegd: » en na den reehter-commissaris 
gehoord te hebben ,". 

f De Minister verklaarde, op aandrang der Commissie , die 
daarbij op art. l id van het Wetboek van Strafvordering 
wees, zich bereid, als waarborg voor ilen gefailleerde, hier 
ter plaatse een voorschrift op te nemen, inhoudende , dat 
na een bepaalden termijn , bijv. van dertig dagen , het bevel 
der rechtbank verlenging noodig zal hebben.] 

Art. 88. Men vroeg, of ook niet de curat>r tot de bier-
bedoelde voordracht bevoegd behoort te wezen , voor het 
geval de reehter-commissaris onwillig mocht zijn, daartoe 
over te gaan. 

Nog rees de vraag, door wien het bedrag der zeker-
heidstelling wordt voldaan. Niet door den gefailleerde, die 
niets bezit. Derhalve door een derde, die alzoo in zijn 
vermogen wordt gestraft, wanneer de gefailleerde niet op 
de eerste oproeping verschijnt. 

Noodzakelijkheid om ook den curator tot de voor-
dracht tot ontslag bevoegd te verklaren, bestaat er 
niet, omdat de gefailleerde to allen tijde zelf het 
ontslag kan verzoeken. Roven dien zou het strijden 
met de economie van het ontwerp, volgens hetwelk 
alleen de nchter-commissaris, niet ook de curator, 
voorlrachten aan de rechtbank doet 

De onderstelling, dat de zekerheid door een derde 
zal moeten gesteld worden , is juist. Wordt aan de 
verplichting, tot welker waarborg de zekerheid ge-
geven is , niet voldaan , dan moet het bedrag verbeurd 
zijn. Dit is niet alleen niet onbillijk, maar nood-
zakelijk ; waartoe anders de zekerheid ? 

Art. 89. Zullen hier strafrechtelijke beginselen worden 
toegepast? De Memorie van Toelichting zwijgt hieromtrent. 

De bedoeling der vraag is niet du'delijk; of de 
omstandigheden , in het artikel genoemd , aanwezig 
zijn , is eene quaestio facti, door den rechter in elk 
bijzonder geval te beoordeelen Nevens opzettelijk wordt 
echter in het artikel, vóór dat woord , bijgevoegd » zon-
der geldige reien", in overeenstemming met art. 194 
Wetboek van Strafrecht. 

Art. 90. Tweede lid. Men vroeg, op welke wijze de 
reehter-commissaris de hierbedoelde maatregelen neemt en 
of deze, en niet het openbaar ministerie, de verantwoor-
delijkheid daarvoor zal dragen. Wenschelijker schee:: het, 
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do uitvoering dezer maatregelen, evenals zulks bij art. 87 
is geschied, aan het openbaar ministerie over te laten. 

Aan de gerezen bedenking wordt te gemoet geko-
men door bet tweede lid te lezen t »Üe last hiertoe 
wordt door het Openbaar Ministerie ten uitvoer gelegd." 

In het eerste lid vervallen do woorden: » in gijze-
ling of". Zie artt . 33 en 87. 

Art. 92. Wat de boeken betreft, wilde men deze bepaling 
facultatief stellen. Bij groote boedels zal het vaak voor den 
geregelden gang van zaken wenschelijk zijn , dat stee Is over 
de boeken beschikt kan worden. 

Onder den curator worden de boeken biet aan be-
schikking onttrokken. Ze onder handen van den ge-
failleerle te laten zou gevaarli jk, althans niet raad-
zaam zijn. 

In het artikel wordt, achter » gelden " ingevoegd : 
»kleinoodiën". Zie bij artt. 102 en 103. 

Art. 93. Eerste lid. Men zou deze bepaling wenschen 
te lezen: >l)e curator doet, zoo hij of de rechter-comrais-
saris dit noodig acht , dadelijk den boeiel verzegelen". 
Immers do verzegeling zelve geschiedt niet door den curator. 

De voorgestelde redactie wordt gaarne overgenomen. 
Art. 96. Het slot zal luiden: > van eenen s t a a t , 

waaruit de aard en het bedrag van de baten en schul-
den des boedels, de namen en woonplaatsen der 
schuldeischers, alsmede het bedrag der vorderingen 
van ieder hunner olijken". 

Art. 97. Eerste lid. Wie wordt, zoolang geene verificatie 
heeft plaats gehad , onder » belanghebbende" verstaan? 
Zal oit ter beooideeling aan den griffier worden overgelaten? 

Dit over te laten aan den griffier zou niet aangaan. 
Daar het niet te verwachten i s , dat men uit tijdver-
drijf of loutere nieuwsgierigheid inzage van de hier be-
doelde stukken zal v ragen , is het verkieslijk , in plaats 
van »ieder belanghebbende" te lezen: »een ieder". 

Art. 98. Sommige leden meenden in deze bepalingeene 
bevoorrechting van den gefailleerde te zien, ten nadeele 
van de schuldeischers. Het ontwerp behoorde te voor-
komen , dat bet bedrijf, in den regel ten koste der cre-
diteuren, kan worden voortgezet. Het is zelfs op dit punt 
nog vrijgeviger , dan de regeling in het Wetboek van Koop-
handel; terwijl daar althans de rechtbank in art. 797 bevoegd 
wordt verklaard hare toestemming tot voortzetting van het 
bedrijf te verleenen , wordt in dit artikel de bevoegdheid op 
den curator overgedragen. Waarom wordt de rechter-C0m-
missnris niet in deze gekend, als er eene commissie is? 

Anderen meenden, dat de bevoegdheid tot liet voort-
zetten der zaak omgezet moest worden in eene verplichting 
tot niot-voortzetting, wanneer de rechter-commissaris. ge-
hoord den curator en de commissie uit de schuldeischers, 
zulks beveelt (1). 

Voorts rees de v raag , welk het verband is tusschen dit 
artikel en art. 64. Wanneer , met machtiging van den 
rechter-commissaris, de curator het bedrijf van den g e -
failleerde heeft voortgezet, volgt dan uit laatstgenoemd 
ar t ike l , dat de rechter-commissaris dit weder kan te niet 
doen V 

Ten onrechte wordt in deze bepaling eene bevoor-
rechting van den gefailleer Ie gezien. De curator zal 
ten deze, evenals bij alles, in de eersto plaats met de 
belangen van den boedel te rade gaan. Machtiging 
van den rechter-commissaris mag onnoodig heeten, 
indien de commissie uit de schuldeischers, die dit 
punt het best kan beoordeelen , advies geeft tot voort 
zetting van het bedrijf. Van de commissie is geene 
beslissing in strijd met de belangen van de schuld-
eischers te verwachten. In elk geval kan dan nog de 
beslissing van den rechter-commissaris worden inge-
roepen, volgens art. 69 of 79. In geen geval kan dus 

(!) Mr. S. J . HIUOST , Rechtsgeleerde Bijdragen en Bijilad 
1886/7, Afdeeling D, bladz. 68. 

gezegl worden, dat het artikel d« hier bedoelde 
bevoegdheid op den curator overdraagt. 

De omzetting van bevoegdheid tot voortzetting in 
eene verplichting des curators tot niet-voortzett ing, 
als de rechter-commissaris deze beveelt, verdient 
geene aanbeveling. Zij zou toch de voortzetting tot 
reg-d maken, wat niet geweuseht is. Immers het 
ontwerp vordert een besluit tot voortzetting, terwijl , 
werd de door »anderen " gewenschte omzetting be-
werkstelligd, een bepaald bevel tot niet-voortzetting 
noodig zou zijn. Hiertegen kan het bezwaar, door 
mr. HINGST geopper! , niet gelden , omdat eene al te 
formalistische opvatting evenzeer, zoo niet grooter 
bezwaar, oplevert tegen het andere stelsel. 

Zie omtrent het verband tusschen dit artikel en 
art. 64 , het antwoord bij dit laatste artikel. 

Art. 99. Is deze bepaling niet in strijd met het systeem 
van het ontwerp, nu de gefailleerde ook gedurende het 
faillissement zijne bevoegdheid tot handelen niet verliest? 

Eerste lid. Moet, vroeg mou, aan den griffier der recht-
bank niet de verplichting wor len opgelegd, de hierbe-
doel Ie kennisgeving aan de administratie der posterijen en 
der telegrapiiie te doen ? De opmerking werd hierbij ge-
maakt , dat deze werkzaamheden weder tot verhooging der 
griffiekosten zullen aanleiding geven en wellicht zonder 
bezwaar aan den curator konden overgelaten worden. 

Nog rees de vraag , warneer de verplionting van g e -
noemde administratie ophoudt, en of haar van dat ophouden 
niet evenzeer kennis behoort te worden gegeven. 

Het voorschrift, in de derde zinsnede vervat, zou naar 
veler oordeel beter op zijne plaats wezen in de wetten tot 
regeling der posterijen en der telegraphie. 

Strijd is er niet Hot artikel heeft toch ten doel, den 
curator de uitoefening van zijnn taak mogelijk te 
maken. Verder gaat het niet. Daarnevens staat immers 
de uitdrukkelijke bepaling, dat hij den gefailleerde de 
brieven, welke niet op den boe iel betrekking hebben, 
onmiddellijk moet afgeven. 

Eerste lid. De kennisgeving is aan den griffier op 
te dragen, omdat hierin een officieele waarborg is 
gelegen voor de juistheid van haren inhoud. Om de 
verpachting buiten twijfel te stellen , worde aan art. 13 
toegevoegd: » Van de faillietverklaring wordt door 
den griffier onverwijl! kennis <jre^evm aan de admi-
nistratie der posterijen en der telegrafie." 

De verplichting der administratie zal ophouden, 
zoodra de curator of de rechter-commissaris haar daar-
van outslaat. Dit kan in het artikel worden uitgedrukt 
door aan bet eerste lid toe te voegen: » tot lat decura-
tor of de rechter-commissaris haar van die verplichting 
ontslaat." 

Aan den curator kan ter beoordeeling gevoegelijk 
worden overgelaten , of aan den maatregel nog langer 
behoefte bestaat. Nevens hem moet, in het belang van 
den gefailleerde , ook de rechter-commissaris daaraan 
een einde kunnen maken. 

[Ten gevolge van de wijziging, in art. ló gebracht, acht de 
Minister het noodig aan bet eerste lid van art. 99 toe te 
voegen: »of zij !e kennisgeving ontvangt, bedoeld in art.|15."J 

Art. 100. Wat is te verstaan onder »gereede penningen"? 
Ook die gelden, welke voortkomen uit een verkoop van 
goederen , door den curator gehouden ? 

Men betreurde he t . dat bij het tweede lil van art. 67 
hooger beroep van dit ar t ikel , waarbij gewichtige belangen 
zijn betrokken , is uitgesloten. 

»Van zijn huisgezin". Dus niet van den gefailleerde 
zelf? Men leze: »van hem en zijn huisgezin". 

»L'it de gereede penningen" wil zeggen, dat tot de 
uitkeering niet mag worden overgegaan, als er geen 
geld in kas is. Er zullen dus geene goederen mogen 
worden verkocht om de uitkeering mogelijk te maken. 
Hooger beroep is uitgesloten , omdat hier geene recbts-
quaestie te beslissen v a l t ; het geven van eene u i t -
keering is een administratieve maatregel, waarvan de 
opportuniteit door den rechter-commissaris , uit kracht 
zijner betrekking, voor zooveel nooiig na raadpleging 
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met den curator, met vollediger kennis van /aken 
kan worden beoordeeld, dan doof de rechtbank. Boven-
ilien moet het advies der commissie uit <lo snhuld-
eisehers worden ingewonnen , zoo deze er is (art. 78). 

Tot bat » huisgezin van den gefailleerde" behoort 
ook de gefailleerde zelf. Maar er is geene bedenking 
om te lezen : » levensonderhoud van den gefailleerde 
en zijn huisgezin". Üe woorden »aan den gefail-
leerde" kunnen dan vervallen. 

[Door de Commissie werd de wenseheliikheid l>etoogd, 
de woorden >uit do gereede penningen" uit bet artikel te 
doen vervallen. Zij konden tot misverstand aanleiding 
geven, terwijl het ook beter voorkwam, den rechter-
cominissaris hier geheel vrij to laten; de voorafgaande 
woorden »nsiar omstandigheden " schenen voldoende. 

De Minister verklaarde het met de Ommissie geheel eens 
te ziji'J 

Art. 101. Eerste lid. Men vroeg, of hier geen vooraf-
gaaude machtiging van den rechter-commissaris wenschelijk 
zou wezen. Het. repressieve voorschrift van art. 04 zal, 
bij verkeerde handelingen des curators, hier niet baten , 
daar alsdan toch de goederen reed* vervreemd zullen zijn. 

♦Goederen. " Zijn hieronder ook effecten begrepen? 
Dit zou aanbeveling verdienen , daar de verkoop noodig 
kan wezen ter bestrijding der kosten van het faillissement, 
en gewenscht bij een tijdelijk hoigen leursstand. 

In overweging werd voorts gegeven, dit voorschrift in 
twee zinhen te splitsen. Zooals de redactie thans luidt, 
maakt het den indruk , als zouden er bepaalde goederen zijn 
aangewezen ter bestrijding der kosten van het faillissement. 

Tweede lid, Gaat, vroegen sommigen, dit niet te ver 
dat de curator hier de toestemming van den gefailleerde 
behoeft ? Anderen daarentegen meenden , dut de geheeie 
bepaling moest vervallen, terwijl zij tevens verwezen naar 
hetgeen betreffende onderhandacheo verkoop door den 
curator reeds bij art. 58 is opgemerkt. 

Eerste lid. Voor onderhandschen verkoop is mach 
tiging noodig (art. 174). Bovendien zal in ieder geval, 
als er e-ne commissie is , deze moeten gehoord worden 
(art. 78). Voor de gevallen, waarin de curator in het 
openbaar verkoopt en er geen commissie uit de Kbuld* 
eischers is , de voorafgaande machtiging van den 
rechter-commissaris tö vorderen , schijnt niet noodig, 
omdat bij openbaren verkoop nioeiliik nadeel is te 
duchten en de bloot feitelijke vragen, of bewaring voor 
den boedel nadeelig is te achten en of vervreemding 
noodzakelijk is ter bestrijding der kosten van bet fail-
lissement, toch wel aan den curator ter beslissing 
kunnen overgelaten worden , te meer, waar het bij 
art. 64 bedoelde toezicht hem er wel toe zal leiden , 
met overleg te handelen. 

Onder > gosdereu " zijn ook effecten begrepen. In-
gevolge de gegeven wenk is het eerste lil anders ge-
formuleerd en luidt thans: 

» De curator is bevoegd goederen te vervreemden , 
indien en voor zoover de vervreemding noodzakelijk 
is ter bestrijding der kosten van het faillissement, of 
de goederen niet dan met nadeel voor den bo del be-
waarl kunnen blijven". 

Tweede lid. Er is geen overwegend bezwaar om 
dit lil te laten vervallen , nu dit geweuscht schijnt 
te worden. 

Derde lid. Dit luide: > De bepaling van art. 174 
is toepasselijk." 

Arlt. 1̂ 2 en lO-'-t. üe bedoeling schijnt te wezen, dat 
de curator ten opzichte van voorwerpen van groote waarde 
bijzondere voorzorgen moet nemen. Men meende echter, 
dat deze artikelen , willen zij deze bedoeling juist weer-
geven , auders behoorden te zijn geformuleerd. Zocals zij 
thans in het ontwerp zijn opgenomen, kunnen zij zonder 
bezwaar vervallen. Immers, de curator beeft reeds alles, 
wat tot den boedel behoort, onder zijne bewaring en is 
daarvoor verantwoordelijk ; de bepaling van art. 102 zou 
doen deuken , dat hij voor het aldaar niet genoemde niet 
verantwoordelijk is. Mochten de voorschriften blijven be-
staan, dan wenschte men er in opgenomen te zien kleine 
voorwerpen van groote waarde, die gemakkelijk kunnen 
verloren gaan , zooals edelgesteenten en paarlen. 

Art. 103. »Derde." Mag dit ook de gefailleerde zijn? 
Voorts meenden sommigen, dat uitdrukkelijk bepaald 

moest worden , of en hoe gereede penningen door den curator 
moeten worden belegden of de daardoor te kweeken interest 
aan het faillissement ten goede moest komen. 

Bene gewij/.igde redactie van de artt. 102 en 103 
tracht aan de geopperde bezwaren tegemoet te komen. 
Artikel 102 zul dan luiden: >De curator houdt alle 
gelden , kleinoodifin , effecten en andere papieren van 
waarde onder zijne onmiddellijke bewaring, tenzij 
door den reobter-oommianria" enz. 

»Gereede gelden, die voer het beheer niet noodig 
zijn , worden door den curator belegd ten name van 
den boedel, op de wijze door den rechter-commissaris 
goed te keuren." En art. 103: 

»Over belegde gelden en over kleinoodiëo , effecten 
en andere papieren van waarde, die volgens bepaling 
van den rechter-commissaris door een derde worden 
bewaard , mug de curator niet anders beschikken", enz. 

In art. 103 zijn doorgehaald de woorden >en is 
daarvoor verantwoordelijk", omdat, zooals in het Ver-
slag terecht word*, opgemerkt, de curator, tenzij het 
tegendeel mocht bepaald zijn , verantwoordelijk is voor 
alles, wat tot den boedel behoort. Den curator wordt 
echter de bijzondere plicht opgelegd . gelden , kleinoo-
diöu (dit, naar aanleiding van de opmerking in het 
Verslag over edelgesteenten en paarlen , is ook in art. 92 
opgenomen) , effecten en andere papieren van waarde 
onder zijne onmiddellijke bewaring te houden , zoodat 
zijne verantwoordelijkheid voor deze zaken strenger 
is. De rechter-commissaris kan echter, indien hij 
bet raadzaam acht, de bewaring ook nog aan den 
curator onttrekken. Bijv. de curator kan , naar het 
oordeel van den rechter-commissaris, geene gelegen-
heid hebben tot bewaring met voldoende zekerheid. 
Mna- de reeiiter-couimissiiris, alsdan eene andere wijze 
van bewaring voorschrijvende, kan, terwijl art. 92 
den gefailleerde reeds buitensluit, dan ook nooit bepa-
len, dat de gefailleerde de voorwerpen zal bewaren. 
Het geheeie artikel ontleent zijne redeu van bestaan 
hieraan , dat de wet deze voorwerpen in jreen geval 
onder den gefailleerde wenscht gelaten te zien. 

Het tweede lid geeft eene bepaling omtrent de be-
legging der gereede gelden ; in het algemeen is voor-
geschreveu, dat gereed geld belegd moet worden; 
verder te gaan en de wijze van belegging voor te 
schrijven is niet raadzaam. 

Art. 105. Volgens de Memorie van Toelichting strekt 
art. 89 tot waarborg voor de nakoming der verplichting, 
in dit artikel den gefailleerde opgelegd , terwijl in art. 194 
Wetboek van Strafrecht de sanctie dezer bepaling gevon-
den wordt. Men meende evenwel, dat de waarborg niet 
te vinden was in het eerste , maar in het laatste artikel. 
Ook achtte men het eene te groote hardheid , den gefaib 
leerde op straffe van gijzeling de verplichting op te leggen , 
voor de commissie uit de schuldeischers te verschijnen. 

Tweede lid. Er bestaat tegenover de in gemeenschap 
van goederen gehuwde echtgenooten van gefailleerden 
geen middel van contrainte. 

Sommigen achtten deze bepaling zeer hard en het stelsel 
van art. 805, derde lid, Wetboek van Koophandel verkieslijk. 

In art. 89 wor.lt inbewaringstelling alleen be-
volen. indien de gefailleerde opzettelijk niet nakomt 
de verplichting, hem hij artikel 105 opgelegd. De ver-
plichting, om inlichtingen te verschaffen aan zijne 
schuldeischers, is van den gefailleerde zeker niet te 
veel gevergd. Men mag het geven van inlichtingen 
den eersten plicht van ieder failliet noemen. 

In den laatste;) regel van het eerste lid kan het 
woord » als " vervallen. 

Tweede lid. Hier is geen sprake van het geven 
van getuigenis omtrent andercr handelingen , zooals 
in art. 66, maar van het geven van inlichtingen om-
trent eigen handelingen Uitdrukkelijk zegt het arti-
kel: » voor zoover hij gehandeld heeft". 

Waarin de bardheid van dit artikel is gelegen , valt 
bezwaarlijk te beseffen. Als er gemeenschap is van 
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goederen, kunnen vaak beide echtgenooten de ge-
meenschap verbinden. Behalve ten aanzien van huis-
schulden deuke men aan het geval , dat eene openbare 
konpvrouw of de man van eene openbare koop vrouw 
failliet is. Beider handelingen hebben op den boe lel 
ingewerkt; liet kan vim belang zijn, nauwkeurig te 
weten, wat er gedaan is Vandaar, dat de verplichting 
tot het geven van inlichtingen moet rusten op beide 
echtgenooten , op ieder, voor zooveel betreft de door 
hem verrichtte handelingen. Wat de toepassing van 
een iniidel van contrainte betreft, vlg. art. G3. 

Art. 106. Men leze daarin : > Coöperatieve of andere, 
rechtspersoonlijkheid " enz. 

Art. 107. Men v roeg , of men extraeten zal kunnen ver-
krijgen van het proces-verbaal van verificatie, waarvan 
in 'art. 120 niet gezegd wordt , dat het ter griffie wordt 
nedergelegd. Dit zal vooral van belang zijn met het oog 
op den exeeutorialen titel. 

Vaa het proces-verbaal van verificatie kan niet 
gezegd worden, dat het ter griffie wordt nedergelegd, 
daar het, als gerechtelijke akte door den griffier op -
gemaakt , zich vauzelf' ter griffie bevindt. Ter voor-
koming van , naar het schijnt, mogelijk geachte on-
zekerheid, wordt liet. artikel aangevuld met de woorden: 
» of zich aldaar bevinden". 

VIJFDE AFDEEI.ING. 

Van d>' verificatie der schuldvorderingen. 

Mocht het stelsel, bij de artt . 23—30 ontwikkeld, worden 
aangenomen . dan zouden verschillende artikelen in deze 
afdeeling behooren te worden gewijzigd. 

Ten gevolge van het opgemerkte bij art. 12 wordt 
in art. 108 , eerste lid in plaats van » na de failliet-
verk ur ing" gelezen: » nadat het vonnis van failliet-
verklaring in kracht van gewijsde is gegaan" , en het 
tweede lid luidt dan : » De termijn , onder 1°. vermeld, 
gaat ia op den achtsten dag nadat de beschikking 
is genomen." 

Art. 109. Is hieronder begrepen de Nederlandsche Staats-
couranfi Men zou er de voorkeur aan geven, overeen-
komstig de redactie van art. 14 , het slot van dit artikel 
te lezen : »en doet daarvan aankondiging in de Nederlandsche 
Staatscourant, en in een of meer door den rechter-commis-
saris aan te wijzen nieuwsbladen." 

Behoort hier 'niet bijgevoegd te worden: » De plaatsing 
in de Nederlandsche Staatscourant geschiedt kosteloos"? 

Door de aankondiging in de Nederlandsche Staats-
courant en de in art. 14 bedoelde nieuwsbladen mag 
het faillissement geacht worden , algeoieene hekend-
heid te hebben erlangd. Daarnaast schijnt het minder 
noodig, van de hier bedoelde beschikkingen ander-
maal in de Nederlandsche Staatscourant aankondiging 
te doen. 

Art 110. Eerste lid. Men vergelijke bieren bij art. 113 
het aangeteekende naar aanleiding van art. 60. 

Het ontwerp «eeft geene bepaalde wijze aan , waarop de 
hier bedoelde indiening moet geschieden. I s , vroeg men , 
wel gedacht aan het bepaalde in art. 36 ? Daartegen werd 
opgemerkt, d a t , indien de crediteur de verjaring door de 
indiening wil stuiten , niets hem belet , aan den curator 
per exploit zijne rekening in te dienen. 

De opmerking, bij art. 60 gemaakt , geeft aanleiding 
tot de invoeging , aan het slot van het eerste lid , 
vóór • aanspraak", van de woorden > of recht van 
terughouding" . Het slot luidt dus : » pand, hypotheek 
of recht van terughouding aanspraak wordt gemaakt" . 

l iet artikel verbiedt indiening der rekening bij 
exploot niet; bovendien zal het ontvangbewijs, waar-
van in het tweede lid wordt gesproken , de indiening 
ter verificatie , waardoor volgens art. 36 de verjaring | 
wordt ges tu i t , bewijzen. 
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Art. 111. Welke is de sanctie van deze bepaling? Of 
heeft zij alleen een zedelijk voorschrift op het oog ? 

Bij weigering loopt de schuldeischer gevaar, dat de 
curator de vordering, als niet voldoende gestaafd, 
niet brengt op de lijst der voorloopig erkende vorde-
ringen e n , bij volharding in zijne weigering, die 
vordering ook bij de verificatie niet wordt erkend , 
waarvan het gevolg zal zijn een verificatie-proces, 
waardoor, ook bij gunstigcii uitslag daarvan voor den 
schuldeischer, deze getroffen wordt, omdat dan door 
de proces-kosten de baten van den boedel worden ver-
niiuderd , terwijl hij buitendien het gevaar loopt, zelf 
in de kosten te worden veroordeeld , ingevolge art. 5 6 , 
eerste lid, in fine van hst Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

Art. 113. Naar aanleiding van de opmerking , bij 
art. 60 gemaak t , wordt dit artikel gelezen : 
«gedekt is, of wel ter zake der vordering recht van 
terughouding kan worden uitgeoefend. Betwist de 
curator alleen den voorrang of het recht van terug-
houding' " enz. 

Art. 115. Volgens sommigen zou dit bericht gelijk— 
tijdig kunnen plaats hebben met de kennisgeving, bedoeld 
in art. 109. Door anderen werd biertegen opgemerkt , 
dat het tweede bericht tot herinnering zal kunnen strekken 
voor hen, die het eerste niet mochten ontvangen hebben. 

Het hier bedoeld bericht kan niet gelijktijdig met 
de kennisgeving van art. 109 verzonden worden. 

Deze kennisgeving betreft niet alleen den dag enz. 
der verificatievergadering , maar ook den termijn , waar-
van in art. i 0 8 , 1°. sprake is, terwijl de nederlegging , 
waarop het bericht van art. 115 betrekking heeft, 
eerst kan plaats hebben r a afloop van dien termijn. 
Ook zal op het tijdstip der kennisgeving van art . 109 
nog niet bekend zijn , of een akkoord wordt aangeboden. 

Art. 116. Is de gefailleerde bevoegd, zich door een advocaat 
te doen vergezellen? Er waren leden, die het niet wen-
schelijk achtten hem te verplichten, daarbij persoonlijk 
tegenwoordig te zijn ; hij zal ook buitendien de geweuschte 
inlichtingen kunnen verstrekken en zijne tegenwoordigheid 
zal allicht tot eene min aangename bejegening kunnen 
leiden. Anderen evenwel zouden deze bepaling ongaarne 
missen en wilden duidelijkiieiusbalve gelezen zien: > per-
soonlijk bij te wonen". 

„Verplicht bij te wonen". Zal , voor het geval 
hij weg blijft, de vergadering geen voortgang hebben, 
evenals dit de bedoeling schijnt ten opzichte van de ver-
gaderingen der schuldeischers bij het wegolijven des 
curator»? (Vgl. het aangeteekende Lij art. 80). Velen 
zouden dit niet wenschelijk achten, voor het geval zijne 
afwezigheid aan geldige redenen, ziekte b. v., te wijten 
ware. Anderen merkten op, dat de verplichting des ge-
failleerden om de vergadering hij te wonen, het gevolg 
niet kon hebben, dat bij zijn afwezigheid de vergadering 
onwettig zou zijn, daar dan bij voortvluchtigheid vanden 
gefailleerde eene verificatievergadering onmogelijk wezen zou. 
Zij erkenden echter , dat juist daarom hier niet dezelfde 
terminologie als in art. 80 kon gebezigd worden. 

Men vroeg voorts, of uit de tweede zinsnede gelezen moet 
worden, dat de rechter-commissaris beslist, of de door de 
schuldeischers gestelde vragen al dan niet tot den gefail-
leerde zullen gericht worden ? Dit blijkt niet duidelijk — 
maar is dit de bedoeling, dau werd gevraagd, of bij 
weigering van den rechter commissaris den schuldeischer 
niet het recht moest werden gegeven , zijn verzoek ook in 
het proces-verbaal te doen opnemen. 

Het artikel legt aan den gefailleerde den plicht op 
de vergadering hij te iconen; daarmede is zijne tegen-
woordigheid niet in dien zin verplicht gesldd (termi-
nologie van art. 80) . dat de vergadering buiten zijne 
tegenwoordigheid niet zou kannen worden gehouden. 
Duidelijkbeidftbalve worde de aanhef gelezen : > De 
gefailleerde woont de verificatievergadering in persoon 
bij , ten einde aldaar " enz. 

Zijne tegenwoordigheid is wenschelijk, ten einde, ".aar 
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aanleiding van gevoerde beweringen , zijnerzijds op-
heldering of inlichtingen te verstrekken , waartoe hij 
persoonlijk in staat is. Van eene bevoegdheid ra alzoo 
van een recht, om zich te laten vertegenwoordigen , 
of om zich door een advocaat enz. te laten vergezellen , 
is in hot artikel goen sprake, lief laatste la echter 
evenmin verboden , zoodat de rechter-commissaris te 
dien aanzien kan toelaten wa t , naar omstandigheden, 
in het belang der zaak ook geacht wordt. In dat belang 
kan het bijv. ook gewenseht zijn , toe te staan , dat een 
gewezen boekhouder, agent enz. mede ter vergadering 
verschijne. Maar dit een en ander moet aan de prudentie 
van den rechter-commissaris worden overgelaten. 

Üe tweede zinsnede (»verzoeken" ) draagt aan den 
rechter-commissaris op, te beslissen, of de door een 
schuldeischer gestelde vraag al dan niet aan den ge-
failleerde zal worden gedaan , ten einde ongepaste of 
beleedigende vragen te vermijden. De rechter-commis-
saris , die de vergadering leidt , zal ook voor het 
overige tegen onaangename bejegening waken. 

Waarom den schuldeischer het recht zou moeten 
gegeven worden zijn verzoek , bij weigering van den 
rechter-commi; saris, in het proces-verbaal te doen 
opnemen, ligt niet voor de hand. Ook in een analoog 
geval is dit recht niet toegekend ; zie art. 109 Wet-
boek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Art. 117. Lees : » coöperatieve of andere , rechts-
persoonlijkheid " enz. 

Art. 118. Volgens de Memorie van Toelichting is de 
bedoeling van dit artikel, de tegenwoordigheid der schuld-
eischers ter verificatievergadering niet verplichtend te 
stellen. Uit de redactie van het artikel zou men echter 
allicht opmaken, dat het woord «kunnen'1 betrekking had 
op het alternatief van in persoon of bij schriftelijk gevol-
machtigde te verschijnen. In overweging werd gegeven, 
het artikel te doen vervallen en in het eerste lid van het 
volgen! art ikel , tweede zinsnede , achter » sehu! deischers" 
in te voegen: » hetzij deze in persoon of bij schriftelijk 
gevolmachtigde venenenen zijn". 

Nog vroeg men , of hier verlangd wordt eene schrifte-
lijke procuratie 07; zegel en geregistreerd. De Regeering 
meent, blijkens haar antwoord op het advies van den Raad 
van S ta te , da t , door de wijziging, welke art. !7 heeft 
ondergaan , deze bedenking zou zijn vervallen. De Commissie 
van Voorbereiding acht bet echter wenschelijk, de bedoeling 
duidelijker uit te doen komen, dewijl toch eene procuratie 
ter vertegenwoordiging moeilijk kan gezegd worden een 
stuk te zijn, » opgemaakt ter voldoening aan de bepalingen 
van «lezen titel." 

Xiiar aanleiding der gemaakte opmerkingen luidt 
het artikel t h a n s : » De scnuldeiscbers kunnen ter ver-
gadering verschijnen in persoon of oy gevolmachtigde. 
De schriftelijke volmacht is vrij van zegel en van de 
formaliteit van registratie." 

Art. l i d . Kr waren l e i en , die tot het systeem van 
art. 823 Wetboek van Koophandel, betreffende de bevoegd-
beid om beêediging der aangeboden schuldvorderingen te 
vragen, wenschten terug te keeren. Anderen, die tegen 
eene te groote uitbreiding der ecden bezwaar hadden, 
zouden zulks alleen wenschelijk achten wat betreft den 
eed of de plechtige verklaring, op te leggen door den 
recbter-commissaru of den curator. 

De Commissie van Voorbereiding sluit zich aan bij de 
opmerking, dienaangaande door den Raad van State in 
zijn advies opgenomen. Zij meent, dat het antwoord der 
Regeering, dat men ongelijkheid zou scheppen, door aan 
den curator de bevoegdheid tot eedsoplegging toe ;e kennen . 
niet juist is. Het opleggen van den eed houdt verband 
met de ar t t 1967 en 1977 burgerlijk Wetboek. 

Ter tegemoetkoming aan de gerezen bedenkingen 
wordt art. 119 , tweede lid als volgt gewijzigd: »De 
curator is bevoegd op de door hem gedane voor-
loopige erkenning of betwisting t e rug te komen , of 
wel te vorderen , dat de schuldeischer de deugdelijk-
heid zijner noch door den curator , noch door een der 

sjjuldeischers betwiste schuldvordering onder eede 
bevustige.'' 

Voorts wordt een nieuw artikel 1194/* ingevoegd, 
luidende: 

»Op den eed , bedoeld in liet tweede lid vanart ikel 
119, is artikel 1968 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing. 

» De eed wordt in persoon of door een daartoe bij-
zonder gevolmachtigde afgelegd in handen van den 
rechter-commissaris, hetzij onmiddellijk op de verga-
dering , hetzij op een lateren door den rechter-eom-
missaris te bepalen dag. De volmacht kan ondershauds 
worden verleend. 

»Iudien do schuldeischer, aan wien de eed isopge-
dragen , niet ter vergadering aanwezig i s , geeft de 
griffier hem onmiddellijk kennis van de eedsopdracht 
en van den voor de eedsaflegging bepaalden dag. 

» De rechter-commissaris geeft den schuldeischer eene 
verklaring van de eedsaflegging , tenzij de eed wordt 
afgelegd in eene vergadering van schuldeisebers, in 
welk geval van de aflegging aanteekening wordt 
gehouden in het proces-verbaal dier vergadering." 

Het eerste lid van dit nieuwe artikel strekt om 
boven twijfel te stellen , wat nu reeds vrij algemeen 
is aangenomen (zie bv. ASSER c. S. , tweede druk, blz. 340 
en KIST, VI , blz. 134), ofschoon het niet uitdrukkelijk 
in de wet s taa t , dat namelijk op den eed, bij de verifi-
catie opgedragen aan iemand, die beweert schuldeischer 
te zijn , art 1968 van het Burgerlijk Wetboek van 
toepassing is. 

Volgens de artt. 823 en 824 Wetboek van Koop-
haudel moet de eed . hetzij dit onmiddellijk , hetzij 
het eerst later gebeur t , steeds worden afgelegd in 
eene vergadering van nbuldeisohera en in handen van 
den rechter-commissaris. Behoud van het eerstgenoemde 
vereischte is niet noodig en zelfs niet wenschelijk 
(HOLTIUS , tweede druk, blz. 337), nu te minder, omdat 
naar het ontwerp aan de verificatie der schuldvorde-
ringen in den regel slechts éóne vergadering zal zijn 
gewijd. Noodig ititussehen is het, dat de schuldeischer , 
die den eed aflegt, onverschillig, of dit al dan niet 
op eene vergadering van schul leischers plaats heeft, 
daarvan een bewijsstuk erlangs. Daartoe strekt het 
vierde lid van het nieuwe artikel. Uitdrukkelijk wordt 
daarin voorgeschreven,dat, bij eedsaflegging op eene ver-
gaderingder schuldeisebers, daarvan aanteekening wordt 
gehouden in het proces verbaal dier vergadering — 
welke aanteekening dan den schuldeischer tot bewijs 
strekt —, om allen twijfel af te snijden, of van die han-
deling melding moet worden gemaakt in het proces-
verbaal van eene vergadering, die tot andere doeleinden 
is belegd. 

Opneming van het tweede lid van gemeld art . 823 
wordt , in verband met de voorgestelde toevoeging aan 
het tweede lid van art. 119 en het.nieuwe art. \\9bis, 
niet voorgesteld, omdat aan » de we luw*; of de erfge-
narueii", gelijk bv. ook een cessionaris of dergelijke, 
indien zij zicli ter verificatie aanmelden, zelve als schuld-
eischers optreden , op wie art. 119, tweede lid van toepas-
si' g is. 

Eindelijk moet dan nog aan art. 120 als nieuw 
tweede lid worden toegevuegd : 

»De schuldvorderingen , van welke de curator de be-
ëediging heeft gevorderd , worden voorwaardelijk toe-
gelaten , totdat door het al of niet afleggen van den 
eed, op den bij het tweede lid van artikel llQbis 
bedoelden tijd, over hare toelating definitief zal zijn 
beslist." 

Eerste 11:1. De schuldeischer is niet verplicht ter ver-
ga lering aanwezig te zijn. Is h i j , indien hij afwezig i s , 
bevoegd schriftelijk de hierbedoelde vragen en betwisting 
te doen V Sommigen zouden het wenschelijk achten ; immers 
voor zijne afwezigheid kunnen geldige redenen zijn aan te 
voeren, terwijl het toch van belang kan zijn, dat hij 
het recht heb:>o te handelen , als hier is voorgeschreven. 
Anderen meen len , dat hij , die eene schuldvordering wilde 
bestrijden, persoonlijk of bij gemachtigde tegenwoordig 
moest zijn. De algemeene vergadering immers strekt ook, 
om dergelijke geschillen zoo mogelijk uit den weg te ruimen. 
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Derde lid. Kan deze verlaging slechts éénmaal plaats 
nebben, zoodat hiervan een laatsten en fatalen termijn sprake 
is? Zoo j a , dan achtte men de gelegenheid tot het onder-
zoek der schuld vor leringen te beperkt en zou de voorkeur 
geven aan een uitstel, (lat telkens met acht dagen verlengd 
kan worden. De mogelijkheid kan toch bestaan , dat de 
gefailleerde voortvluchtig is en men geene boeken vindt, of 
dat andere oorzaken een lang luriger onderzoek noodig maken. 

Eerste lid. In plaats van de woorden »of den be-
weerden voorrang" wordt gelezen: », den beweerden 
voorrang of het bewe°rde recht van terughouding''. 

Juist om bezwaren en grieven te bespreken en zoo 
mogelijk geschillen uit den weg te ruimen, dient de veri-
iicatievergadering, gelijk te recht in het Verslag wordt 
opgemerkt. Dit doel is niet te bereiken , wanneer hij, 
die bezwaren tegen eene ingediende vordering in het 
midden wenscht te brengen , noch persoonlijk, noch 
bij gemachtigde tegenwoordig is. Hij, die, zij liet ook 
om geldige redenen, afwezig is, kan een gemachtigde 
ter vergadering zenden 

Derde lid. Er is overwegend bezwaar tegen het 
geven van vrijheid , om de vergadering ad inünitum 
uit te stellen, of, wat daarmede gelijk staat, om 
zonder eenige beperking de vergadering telkens op-
nieuw uit te stellen. De ondervinding leert, dat de 
voornaamste oorzaak, waarom men zoo vaak niet ge-
reed is met zijne bewijsstukken als anderszins, een-
voudig is gelegen in de mogelijkheid van uitstel; 
men laat het er op aankomen; er kan immors altijd 
uitstel verleend worden. 

Voor het geval, dat de gefailleerde voortvluchtig is , 
er geen boeken zijn of om andere redenen het onder-
zoek naar de deugdelijkheid der vorderingen veel tijd 
zal kosten, zal de rechter-commissaris daarop te 
letten hebben bij de bepaling van den dag voor de 
verificatievergadering. Reden, om deze telkens uit te 
stellen, behoeft daarin niet te zijn gelegen. Het stelsel 
van bet ontwerp, slechts ééne verificatievergadering, 
zou geheel verloren gaan , indien deze ééne verificatie-
vergadering tot een onbepaald aantal voortgezette 
vergaderingen kon uitdijen. > 

[De Commissie maakte bezwaar tegen de bepaling van 
het eerste lid van art. H9bis, aangezien haars inziens daar-
door bijv. uitgesloten zou worden de bevoegdheid om de 
beSediging van het ledratj eener vordering , bijv. het bedrag 
van in rekening gebrachte werkloonen, geleverde materialen 
enz. te verlangen. De Minister daarentegen meende, dat 
de bepaling dit volkomen toeliet en uit een juridiek oog-
punt noodig is. Uit de aanvulling, in het tweede lid van 
art. 119 aangobracht, bleek echter, volgens het gevoelen 
van de Commissie, voldoende, dat niet gevorderd kan wor-
den, de juridische deugdelijkheid der schuld onder eede te 
bevestigen. In verband met dat gevoelen en onder erkenning, 
dat het nu bestaande goed gewerkt heeft, maakte de Mi-
mater geen bezwaar, het eerste lid van art. 119 tó terug 
te nemen. 

Maar dan scheen hem opnieuw noodig eene bijvoeging , 
althans met opzicht tot het geval, dat de oorspronkelijke 
crediteur was overleden , omdat men ia zulk een geval van 
den erfgenaam ook den eed moot kunnen afnemen , dat hij 
tegoeder trouw meent, dat de schuld aldus bestaat en onvol-
daan is. De Miivster verklaarde zich genegen , om. indien 
de Commissie dergelijke bijvoeging voorstelde zich alsdan 
bij haren wensch neder te leggen en de ve.daugde redactie 
in overweging te zullen nemen. Dien ten gevolge werd 
aan de hand gedaan , het tweede lid van art. 119 aan te 
vullen met het volgende voorschrift: 

»Indien de oorspronkelijke schuldeischer overleden is, 
zullen de rechthebbenden onder eede moeten verklaren, 
dat zij te goeder trouw gelooven, dat de schuld bestaat 
en onvoldaan is". 

De Minister verklaarde alsnu het eerste lid van art. 119tó 
te zullen laten vervallen en alsdan den aanvang van dat 
artikel te doen luiden: » De eed , bedoeld in het tweede 
lid van het vorige artikel, wordt in persoon " enz.] 

Art. 120. Eerste lid. Men had groot bezwaar, dat al de 
hierbedoelde rekeningen en verklaringen aan het proces-
verbaal zou !en worden gehecht. Dit stuk zou in vele 
gevallen een ontzaglijken omvang kunnen verkrijgen, 
zonder dat daardoor veel nut werd verworven. 

Tweede lid. Men vroeg, met verwijzing naar het aau-
geteekende bij art. 107, of het hierbedoelde proces-verbaal 
niet kosteloos ter griffie wordt nedergelegd. 

Eerste lid. Omdat men het bezwaar »groot" acht, 
en de zaak van niet veel gewicht is, zal de tweede 
zinsnede: » De ingezonden rekeningen. . . . gehecht" 
vervallen. 

Omtrent het nieuwe tweele lid, zie liet ^utwoord 
op art. 119. 

Tweede lid (nu derde lid). Zie bij art. 137. 
Art. 121. «Gewijsde zaak". Wordt het in het proces-

verbaal opgeteekende betreffende het recht van voorrang 
ook daardoor onherroepelijk vastgesteld ? 

Verscheidene leden konden zich niet vereenigen met 
de bepaling, dat alleen door den curator en uitsluitend op 
grond van bedrog vernietiging kon worden gevraagd van het 
hieroedoelde proces-verbaal, dat ook later bewijskracht heeft 
en voor dagvaarding geldt(1). Het kan toch voorkomen, 
óf, dat de griffier zich heeft vergist in het opmaken daar-
van , óf wel, dat een crediteur heeft verzuimd bijv. een pri-
vilege op te geven. Wenschelijk scheen het derhalve, dat 
het proces-verbaal aan het eind der vergadering door den 
griffier werd voorgelezen , en door de aanwezige crediteuren 
geteekend en hun bovendien de bevoegdheid werd geschon-
ken , binnen acht dagen na de vergadering bij de rechtbank 
daartegen op te komen. Andere leden echter meenden , 
dat verzuimen , door de crediteuren gepleegd, voor hunne 
rekening behoorden te komen, en derhalve met evenge-
noemde voorlezing kon worden volstaan. Hiertegen werd 
echter wederom opgemerkt, dut alsdan de tegenwoordig-
heid der crediteuren , om voor huunne belangen te waken, 
verplichtend zou worden, wat de Regeering juist in dit 
wetsontwerp had willen vermijden. Eene regeling in den 
geest van art. 149 kwam daarom gewenscht voor. 

Ook het recht van voorrang wordt onherroepelijk 
vastgesteld, want ook daarover wordt beslist; de vor-
dering toch wordt erkend als eene bevoorrechte, door 
pand gedekte , enz. 

Dat de griffier zich kan vergissen is geene afdoende 
bedenking : vergissingen kunnen altijd plaats hebben; 
uit dien hoofde zou men nimmer aan eenige authen-
tieke akte bewijskracht kunnen toekennen. De geheele 
voorbereiding der zaak; de lijsten van art. 112, waarop 
ieder schuldeischer controle kan uitoefenen (art. 114); 
de voorlezing door den rechter-commissaris, zijneven 
zoovele waarborgen voor eene juiste opteekening. Dat 
een schuldeischer kau verzuimen bijv. een privilege 
op te geven , mag nog minder wegen. Dit verzuim 
behoort dan voor zijne rekening te komen , te eerder , 
omdat art. 114 en daarna art. 119 hem in de gelegen-
heid stellen, zijne opgaven te controleeren. 

Voorlezing van het proces-verbaal, indien althans 
geen akkoord wordt voorgesteld (zie art. 148), zal 
geenerlei nut hebben ; vergelijking met de door den 
curator opgemaakte lijsten en met de ingezonden reke-
ningen en verklaringen zal meer baten , maar dit, of 
een ander misschien nog beter middel van controle , zal 
elk voorzichtig ambtenaar uit zich zelven aanwenden. 
Welke waarborg gelegen is in onderteekening door 
de aanwezige schuldeischers, is niet duidelijk. 

De bepaling van art. 149 zou hier niet op hare 
plaats zijn. Daar heeft de rechter eene berekening te 
maken ; verbetering daarvan kan worden gevraagd, 
als uit de stukken zelve blijkt, dat de berekening foutief 
was. Hier heeft de griffier slechts te constateeren, juist 
op te teekenen, wat te zijnen overstaan geschiedt; het-
zelfde te doen, wat ieder openbaar ambtenaar doet,die 
een proces-verbaal, bijv. van een openbaren verkoop, 
opmaakt. Ook daartegen kan men alleen opkomen 
op grond van valschheid. 

Ten slotte zij nog op tweeërlei gewezen. In de 
eerste plaats hierop, dat de schuldeischer, indien hij 
voor een te laag bedrag wordt geverifieerd, de eenige 
vergissing, die te zijnen nadeele zou kunnen voorkomen, 
altijd nog verificatie kan vragen voor het ontbrekende 
bedrag. In de tweede plaats, dat het stelsel van het 

(1) "Vgl. vonnis Rechtbank 's Gravenhase , 14 Januari 1890 , Magazijn 
van Eandehrecht 1890, bladz. 171; vonnis Rechtbank Amsterdam, 23 Mei 
1890, ibidem 1891 , bladz. 138. 
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ontwerp, dat de verificatie ieders vorderingsrecht on-
herroepelijk vaststelt, volstrekt geene nieuwigheid is , 
maar dit ook nu reeds door nagenoeg alle schrijvers wordt 
aangenomen , hoewel de verificatie tegenwoordig niet 
zoo deugdelijk wordt voorbareid, als naar de bepalingen 
van het ontwerp het geval zal zijn. 

Art. 122. > En voor zoover het geschil niet reeds aan-
hangig is". Kunnen deze woorden hier niet vervallen ? 
Immers de artt. 2G—30 spreken over reeds aanhangige 
geschillen en bepalen , dat deze niet gerenvoijeerd worden? 

en verwees hier overigens naar het aangeteekende sub IV 
der algemeene beschouwingen , waar er op wordt gewezen, 
dat, al neemt men met de Memorie van Toeiichtingaan, 
dat ook in het vervolg het renvooi-proces in hoofdzaak als 
een gewoon rechtsgeding moet worden behandeld, ver-
schillende vragen zich in de praktijk hebben voorgedaan , 
die bij dit wetsontwerp regeling vereischen. 

Volledigheidshalve en cm schijnbaren strijJ met 
art. 28 te vermijden, mogen de aangehaalde woorden 
niet ontbreken. 

Over de aanvulling van art. 122, zie hierboven onder 
IV der Algemeene beschouwingen. 

[Art. 122. Nieuw vierde lid. 
Door de Commissie werd de vraag gesteld , op welke 

wijze de na renvooi goedgekeurde vordering op de lijst 
dererkende schuldeiscbers wordt gebracht; eene moei lij k-
heid, die zich ook onder de tegenwoordige wet somwijlen 
voordoet (1). De Minister was bereid , naar aanleiding dezer 
vraag het vierde lid van dit artikel aan te vullen met de 
woorden »en erkent de rechter de vordering". Daardoor 
wordt tevens de bedoeling duidelijk, dat zoowel in dit 
geval, als indien na tegenspraak de betwisting ongegrond 
verklaard wordt, liet vonnis de erkenning bevat en dezelfde 
kracht bezit, als de erkenning ter verificatievergadering.] 

Art. 123. De vraag, of de curator al dan niet als dorde 
moet worden beschouwd, werd hier nogmaals besproken. 
Door sommigen werd hierbij opgemerkt, dat de door den 
Hoogen Raad sinds meer dan veertig jaren gevolgd e juris-
prudentie geene reden mocht zijn, om het huns inziens 
vicieus beginsel, in dit artikel nedergelegd, te erkennen. 
Niet alleen de curator zal in het vervog geen derde meer 
zijn in den zin van art. 1917 Burgerlijk Wetboek; volgeus 
bladz. 73 van de Memorie van Toelichting zijn ook de verzet-
doende schuldeischers geen derden meer. De partij dus, 
die haar belang stelt tegenover het belang van den boedel, 
hetzij deze vertegenwoordigd heete door den schuldenaar, 
hetzij door de gezamenlijke schuldeischers, kan niet langer 
als derde optreden. Haar belang, dat rechtstreeks staat 
tegenover dat van den boedel, zal geacht worden met dit 
laatste samen te vallen. De onjuistheid van deze opvatting 
nu moet terstond blijken , en de vraag rijst dan ook , of 
alleen ter wille vau de moeilijkheden, die uit de toepasse-
lijkheid van art. 1917 Burgerlijk Wetboek op ter verificatie 
ingediende vorderingen voortspruiten kunnen, hel recht 
aldus is verkracht. Men zou tiet willen aannemen; de 
toelichting bij dit artikel is althans gebrekkig genoeg, en 
zelfs de toelichting bij de beschouwingen van algemeenen 
aard rechtvaardigt niet de opvatting , op bladz. 73 der Me-
morie van Toelichting neergeschreven. 

Maar buitendien is de toepassing van het hier aange-
nomen beginsel voor de belangen van den boedel hoogst 
onbillijk. Gefingeerde vorderingen zullen toegelaten moeten 
worden; hare betwisting zal in den regel geen voordeel 
opleveren. Indien slechts de gefailleerde de juistheid der 
vordering erkend heeft, zal de curator, zullen de schuld-
eischers mede gehouden zijn de juistheid te erkennen. Zijn , 
vroeg men, op die wijze de belangen der gezamenlijke schuld-
eischers gewaarborgd? Een beroep op de artikelen van het 
wetsontwerp, die op de nietigverklaring van vorderingen 
betrekking hebben ; een beroep op de Pauliana; een beroep 
op art. 344 Wetboek van Strafrecht; de bevoegdheid tot 
eedsoplegging, zijn weinig ter zake dienende. Het bewijs, 
dat malversatie gepleegd is, valt zelden gemakkelijk te 
leveren; de curator zal weerloos staan tegenover kwade 
praktijken, die strijdig zijn met het grootste belang, dat I 

(1) Men zie vonnis Amster.Iam 12 Januari 1882, 17 November 
1882 (Keehtsgeleerd bijblad 1882, B , bladzz. 202 en 210); Roermond 
7 Januari 1892 (Magazijn tan Handelsrechl, I V , bladz. 188); Amster-
dam 17 Juni 1892 (Magazijn tan Handelsrechl V , bladz. 7;. 

hij behartigen moet: het belang namelijk van deu boedel. 
Door twee middel-n vooral, werd verder opgemerkt, 

zal de failliet zijne crediteuren langs den in art. 123aan-
gewezeu weg kunnen benadeolen: door overlegging van 
eene verdichte schuldbekentenis door een familielid, en door 
den boedel of e«n gedeolte daarvan niet als hem toebe-
hoorende, miiar al3 ter leen of in huur ontvangen, voor 
te sellen. Immers het voorschrift van art. 1V3 is niet 
alleen toepasselijk op de verificatievergadering, maar be-
heersclit de geheele rechtsverhouding van den curator in 
liet faillissemeutsproces. Onder de thans vigeerende wets-
bepalingen is nog twijfel geoorloofd , of vorderingen van 
dien aard erkend zullen worden. Art. 123 van het ontwerp 
daarentegen verschaft den failliet voortaan de gelegenheid, 
de belangen vau den boedel te benadeelen en wijst hem 
den weg, hoe hij zijne positie voor een goei d^el ten 
koste zijner schuld eischers kan redden. 

Trouwens, de Staatscommissie is haar eigen steU-.l 
zelfs niet getrouw gebleven. Het ontwerp legt op enkele 
punten hiervan getuigenis af; vooral is dit duidelijk in 
art 55, waar de schuldenaar van den gefailleerde, die 
zich op compensatie beroept, gehouden is aannemelijk te 
maken, dat hij op het oogenblik der faillietverklaring eige-
naar was van het order- of toonderpapier. In dit geval dus 
kan de schuldenaar, die tevens schuldeischer is, in zijne 
laatste hoedanigheid niet volstaan met een beroep op het 
getuigenis vau den gefailleerde ; hij zal zijne verklaring ook 
aannemelijk moeten maken, en gelukt hem dit niet, dan 
zal de schuldvergelijking niet plaats kunnen vinden. 

Anderen achtten eene goede oplossing ten deze onmogelijk 
bij onze gebrekkige bewijstheorie, zouais die in het Bur-
gerlijk Wetboek is vervat. Hiertegen werd aangevoerd, 
dat , zoo al de opmerking juist is, het moeilijk aanging, 
bij deze gelegenheid wijzigingen in evengenoemd Wetboek 
aan ta brengen. 

Aan hen, die zich met het in het ontwerp aangenomen 
stelsel niet konden vereenigen , werd het navolgende op-
gemerkt. Het faillissement is een beslag op den boedel. 
Uat beslag is gelegd ten behoeve van de gezamenlijke 
schuldeischers , maar intusschen blijft de gefailleerde eige-
naar van het in beslag genomen vermogen. Het recht van 
executie wordt niet gegund aan iederen schuldeischer indi-
vidueel, noch aan allen gezamenlijk, want in ditgeval zouden 
zij zei ven hunnen vertegenwoordiger kiezen , maar dat recht 
verkrijgt een bij rechterlijke uitspraak aangewezen persoon, 
die daardoor vanzelf geroepen wordt hunne belangen te 
vertegenwoordigen. Maar wordt de vereffening aan hem op-
gedragen , dan is hij tevens de persoon , die het vermogen 
van d«n gefailleerde moet beheeren. De curator neemt het 
beheer vau den gefailleerde over en is dus ook de aange-
wezen vertegenwoordiger van dezen , voor zoover het belang 
van den boedel daarbij b'trokken is; den boedel, waarvan 
voorzichtige vereffening de positie van den schuldenaar nog 
zooveel mogelijk ZHI redden. Hem de plaats van derde aan 
te wijzen ware geheel in strijd met de eigenaardige verhou-
ding, die er tusschen hem en de twee partijen bestaat. 

De theoretische beschouwing omtrent het reciitskarakter 
van den curator zou weinig ter zake doen , indien daaruit op 
grond van het voorschrift van art. 1917 Burgerlijk Wetboek 
niet gewichtige gevolgen konden afgeleid worden. Door den 
curator als derde voor te stellen zou elke niet behoorlijk 
geregistreerde onderhandsche akte als waardeloos ter zijde 
moeten worden gelegd. Het faillissementsbeslag zou dan 
tot cn.ermijdelijk gevol0- hebben, dat e.:n aantal recht-
matige schuldvorderingen , die men in het gewone maat-
schappelijk verkeer nooit doet registreeren, eenvoudig als 
scheurpapier zouden worden behandeld. Ofschoon er een 
schriftelijk bewijs voor het bestaan der schuld wordt ver-
toond , zou een beroep op een wetsartikel, dat geen essen-
tieel voorschrift bevat, waarvan de wettigheid van het 
schriftelijk bewijs afhangt, dat bewijs te niet duen. En 
waarom ? Omdat in enkele gevallen dat bewijsstuk niet 
te goe Ier trouw kon zijn opgemaakt. Om bedriegelijke 
handelingen onmogelijk te maken, zou men door eene 
belangrijke categorie van schuldvorderingen de pen willen 
halen ten nadeele van pretentiën , geheel te goeder trouw 
bestaande. 

Bestond het voorschrift, vervat in art. 1917 Burgerlijk 
Wetboek , niet, het schriftelijk bewijs voor het bestaan 
van vorderingen tegen den gefailleerde zou in de eerste plaats 
als bewijs mogen gelden, en slechts dan op goede gronden 
te betwisten zijn, indien het tegenbewijs werd geleverd, 
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dat de schuld met een bedriegelijk oogmerk was in bet 
leven geroepen. Bedrog nu is niet altijd te bewijzen; ver-
betering en zoo nooilig verscherping van de wetsbepalingen 
daartegen kan noodig zijn, mnar hierin is dan ook het eenige 
wapen t3 zoeken. Men moge het veelvuldig voorkomen van 
bedriogelijke handelingen betreuren, dit isgeene reden voor 
rechtsverkraehting, eu rechtsverkrachting zoude worden 
bet terzijde stellen van ieder schriftelijk bewijs, dat niet 
aan eene fiscale formaliteit voldoet. Buitendien is in de 
praktijk gebleken , dat, juist waar opzettelijke henadeeling 
of bedrog wordt bedoeld , de bewijsstukken bij tijds worden 
geregistreerd, en de bezitters daardoor een proefhoudend 
middel vonden om het nut van de theorie, die den curator 
als derie beschouwt, geheel verloren te doen gaan. 

Welke zonderlinge stelling de curator zou innemen, 
indien hij als derde werd beschouwd, kan blijken uit de 
bij art. 31 gemaakte opmerkingen, waar men hem met 
eene feitelijk despotieke macht bij de beslissing van de 
voor den boedel meest gewichtige vorderinjj-sgeschillen 
wil bekleeden. Het stelsel van hen , die den curator als 
derde beschouwd willen zien, geeft onwillekeurig eene 
sanctie aan het misbruik, dat vau art. 1917 Burgerlijk 
Wetboek kan worden gemaakt. Daarenboven werd er op 
gewezen , dat in geval van onder curateele stelling wegens 
verkwisting de curator toch evenmin als derde te besehou-
wen is, waartegen de daarop gemaakte opmerkitg, dat 
de curandus niet sui juris, de gefailleerde zulks wel is, 
niets kan afdoen. Tegen kwade praktijken , die bij aan-
neming van het beginsel van art. 123 konden voorkomen, 
wordt, meenden deze leden , grootendeels door art. 344, 2°., 
Wetboek van Strafrecht gewaakt. 

Hoe dit een en ander ook zijn mocht, men meende «lat 
ook ia het stelsel van hut ontwerp met de eenvoudige 
bepaling van art. 123 niet koi worden volstaan. Zal de 
sehuldeischer tot geen nader of meerder bewijs gehouden 
zijn , dan hij tegen den gefailleerde zelven zoude moeten 
leveren, dan is het de vraag , wat geschieden moet, indien 
de eischer een beslissenden eed opdraagt of een verhoor op 
vraagpunten verzoekt. Tegenover den curator zou hem 
dit weinig baten. Zal art. 123 waarheid zijn, dan zou de 
gefailleerde het verhoor moeten ondergaan of den eed 
moeten afleggen. Kan de rechter ook aan den gefailleerde 
een suppletoiren eed opleggen ? Zoo neen — omdat deze 
geene partij in lite is — wat blijft er dan vau art. 123 , 
voor dit geval? En voor het geval de curator reconventiontel 
ageert, zal dan ook voor den sehuldeischer tot afwering 
der reconventioneele vordering het beginsel van art. 123 
moeten gelden? Wil het ontwerp dit beginsel werkelijk 
gehuldigd zien , dan ware het noodzakelijk de gevolgen 
na te gaan en te regelen. Nu werd wel erkend , dat in 
het laatste lid der Memorie van Toelichting op dit artikel 
eene poging is gewaagd om de werking van art. 123 te 
beperken, maar afgescheiden van de vraag, of die poging 
geslaagd is en of dit dan niet in het ontwerp zelf bad 
behooren opgenomen te worden , werd <>r de aandacht op 
gevestigd , dat het in strijd is met hut bepaalde bij art. 32. 
Men vergelijke voorts het naar aanleiding van laatatgenoeind 
artikel in het Verslag aangeteeken ie (1). 

De beschouwingen van hen , die hit artikel verdc-
digden , worden juist geacht. In het betoog van de 
leden , die enne andere meening waren toegedaan, 
komen buitendien onjuistheden voor. Zoo wordt gezegd: 
»de partij dus, die haar belang stelt tegenover het 
belang van de.: boedel, kan i iet langer als derde 
optreden ". Deze voorstelling berust op eene ver-
warring. Volgens bet ontwerp kan degene, wiens 
belang identiek is met dat mm den boedel (immers de 
curator of de betwistende sehuldeischer), tegenover 
de verificatie vragende schuldeischers niet meer als 
derde optreden. »Haar belang, dat rechtstreeks staat 
tegenover dat van den boedel, zal geacht worden 
met dit laatste samen te vallen " , heet het verder. 
Dit uitgangspunt van het betoog wordt niet be-
grepen en is, voor zooverre verstaanbaar, onjuist. 
Tegenstrijdige belangen worden geenszins geacht 
samen te vallen; trouwens, de voorstelling, dat de 
belangen van de schuldeischers steeds zouden staan 

(1) Mr. A. T A K . De rechtsverhouding ra;* den curctor in het/aillis$e- : 
nui.l 1889. 
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tegenover het belang van den boedel, welke hier in 
het Verslag wordt gegeven , berust op miskenning van 
den feittdiJKcn toestand en moet !>:twist worden. 

Waar tot staving van het verwijt, dat het ontwerp 
aan zijn eigen stelsel niet getrouw is g'bleven , ge-
weién werft op artikel 66, wordt dit artikel inderdaad 
mi-verstaan. 

Zooals ook in de Memorie van Toelichting duidelijk 
werd uiteengezet, is art. 55 geiicbt tegen het op-
koopen van obligaties aan toonder , aan den vooravond 
van het faillissement, mitsdien tegen handelingen, die 
geheel buiten don gefadleerde om gaan , waarbij het 
getuigenis van den gefailleerde niet te pas komt en 
waarmede art. 123 niets te maken heeft. 

Te dezen lette men op de praktische zij Ie der quaestie 
en stelle de vraag, of de bestrijders wel overwogen 
hebben, wat de gevolgen zullen zijn van hun stelsel ? 
Alle onderhandsche akten , vau den gefailleerde uit-
gegaan vóór het faillissement, alzoo, terwijl hij het 
vrije beheer en de volle beschikking had over zijn 
vermogen, zouden dan gelijk zi;n aan scheurpapier, 
zooals in het Verslag terecht werd opgemerkt. Alle 
schuldbekentenissen, wissels, promessen, obligaties 
(denk aan het faillissemer.t van eene naamlooze ven-
nootschap, die eene ooligatie-leeuing heeft uitgegeven), 
quitanties enz. zouden waardeloos worden. De curator 
zal nagenoeg geen enkelen sehuldeischer behoeven te 
erkennen ; zal al , wat in de dertig jaren , aan het 
faillissement voorafgegaan , is betrald , opnieuw kunnen 
invorderen; de quitanties, door den gefailleerde ge-
teekend , zullen de betaling niet kunnen bewijzen. 
Wat meer zegt: de curator zal geen sehuldeischer, 
die niet een vóór de faillietverklaring geregistieerd 
bewijs zijner schuldvordering kan toonen , mogen toe-
laten , zal niet de grofste onbillijkheid en rechts-
ongelijkheid ontstaan Wijst hij niet allen af, dan 
zal willekeur beslissen, wie al dan niet als sehuldeischer 
wordt toegelaten; willekeur niet alleen, omdat het 
geheel van des curators opvattiug zal afhangen, of van 
twee schuldeischers, die Leiden eene schuldbekentenis 
of eece promesse in handen hebben, de een zal worden 
toegelaten, de ander niet, maar ook omdat ieder 
achuldeixcher het in zijne macht zal hebber:, iederen 
mede-achnldeiacher te weren. Voor misbruiken wordt 
aldus de deur wijd opengezet; de gefailleerde zal in 
eonniventie met één sehuldeischer alle schuldeischers , 
die hem niet aanstaan of hem niet beloven voor het ak-
koord te stemmen, buiten het faillissement kunnen hou-
den. Dit zullen de praktische gevolgen zijn van het stelsel, 
den curator als derde te beschouwen; gevolgen, geheel 
ondragelijk , zoolang het nog geen gewoonte zal zijn 
geworden , alle schriftelijke stukken , zoodra zij zijn 
opgemaakt; alle schuldbekentenissen , op naam of aan 
order; alle quitanties; alle obligaties , tijdig te doen 
registreeren. Eu waarom zou dit onuitstaanbaar stelsel 
moeten worden ingevoerd ? Om geene andere reden, dan 
omdat met onderhandsche stukken bedrog ge-
pleegd kan worden. Verdichte schuldbekentenissen kun-
nen worden overgelegd ! Malversaties zijn mogelijk ! 
Alles juist en wel, maar geene reden om een stelsel in te 
voeren, vierkant in strijd met den regel, dat goede 
trouw ondersteld wordt, kwade trouw bewezen moet 
worden. Het stelsel, dat de curator tegenover de 
schuldeischers een derde is, staat gelijk met het 
aannemen van een vermoe len , dat alle onderbandsche 
niet geregistreerde stukkeu , van den gefailleerde af-
komstig, verdicht zijn of aan bedrog hun ontstaan te 
danken hebben. Beter, dan door alle schuldbekente-
nissen , wissels , promessen , quitanties , van den ge-
failleerde afkomstig, de pen te halen, is het stelsel, 
dat bewijs van bedrog vordert, alvorens dergelijke 
stukken waardeloos te verklaren. De praktijk, die, 
dank zij de constante jurisprudentie van den Hoogen 
Raad, met de brpaling van het ontwerp overeenstemt, 
heeft ook reeds lang ten gunste dier bepaling uitspraak 
gedaan. 

Ook bij nadere overweging is niet gebleken , lat'..et 
artikel wijziging behoeft. Uit hetgeen in de Memorie 
van Toelichting op dit artikel, aan het slot, ia aan-
gevoer! , blijkt, dat en waarom aan den gefailleerde 
geen beslissende eed kan worden opgedrageu e.i hij 
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ook i:iet o;> vraagpunten kan worlen gehoord. Het 
duur f(negat behoeft in het artikel niet uitdrukkelijk 
bepaald te worden, omdat het MO uitvloeisel is van 
de artt. 22 vlg. on hot niet wensehelijk kan zij') , in 
de wet in herhalingen te treden. Maar daardoor wordt 
ort. 123 geena onwaarheid. Gelijk het artikel beoogt, 
wordt daar :oor de twijfel opgeheven, of de curator en de 
verzet doende schuldeischer in den zin van art. 1917 
Burgerlijk Wetboek als derde is te beschouwen. 

Voor het geval de curator reconventioneel ageert, 
r:ist op dezen de bewijslast zijner vordering, terwijl 
ar'. 183 een voorschrift bevat omtrent den op den 
schuldeischer rustenden bewijslast. Uat het bij art. 32 
bepaalde is te beschouwen als eene alleszins gerecht-
vaardig la uitzondering op hetgeen in het sint der 
Mem >rie van Toelichting ad art. 123 is aaugeteekend, 
wordt op afdoende wijze aangetoond in de Memorie 
van Toelichting op eerstgemeld artikel. 

Art. 124. Djze bepaling zal ten gevolge kunnen hebben , 
dat de schuldeischer benadeeld wordt door een verzuim 
van den griffier. Hierop werd geantwoord, dat de aan-
sprakelijkheid der griffiers voor verzuimen is geregeld in 
het reglement bei rellende de wijze van eedsaflegging der 
onderscheidene rechterlijke ambtenaren enz. 

Waarom niet 'ie kennisgeving bij aangeteekenden brief 
voorgeschreven? 

Voor de verzuimen , gepleegd door den griffier in 
de nakoming van de hem hier opgelegde verplich-
ting, is hij ongetwijfeld aansprakelijk. Indien de cre-
diteur woont ter plaatse, waar de rechtbank zetelt, 
kan de griffier de kennisgeving doen door middel 
van een persoonlijk, bijv. door den bode der rechtbank, 
of op andere betrouwbare wijze bezorgden brief. Maar 
ook in dit geval en wanneer de schuldeischer elders 
woont, levert de verzending per post voldoenden waar-
borg op. Het wegraken van aan de post ter bezorging 
toevertrouwde brieven behoort tot de zeldzaamheden, 
of liever, komt, indien ze geen waarde bevatten, 
niet voor. Voor die, zij het dan hoogst zeldzame ge-
vallen , de toezending der kennisgeving steeds per 
aangeteekenden brief voor te schrijven , zou noodelooze 
omslag zijn en de kosten van het faillissement slechts 
vermeerderen. Een voorzichtig crediteur kan boven-
dien én bij den griffier èn bij den curator te allen 
tijde vernemen , of zijne vordering geverifieerd is. 

Art. 125. In het algemeen keurde men de bedoeling 
van dit artikel wel goed , ofschoon men zich met ontveinsde, 
dat dus het lot van het akkoord kan afhangen van eene 
voorwaardelijk toegelaten vordering, die naderhand door 
den rechter ontzegd wordt. 

Het ontwerp der Staatscommissie bepaalt, dat, hangende 
het geschil over de preferentie, de betwiste vordering zal 
worden beschouwd als concurrent. In verband met art 143 
scheen . volgens sommigen , eene dergelijke bepalii g de 
voorkeur te verdienen boven die van de tweede zinsnede 
van dit artikel , waar van eene »voorwaardelijke" toelating 
wordt gesproken. Met het oog op het gezegde in de Me-
morie van Toelichting , bladz. 69 , werd gevraagd , waarom 
in de eerste zinsnede gesproken wordt van >voorwaardelijk 
toegelaten'', in de tweede van »voorwaardelijk erkend." 

Eindelijk achtten sommigen het wenschelijk , dat van 
de hier bedoelde beslissingen van den rechter-coinmissaris 
appèl. natuurlijk op zeer korten termijn , op da rechtbank 
zou worden toegelaten. 

Het geval is mogelijk, maar het bezwaar weegt 
niet op tegen het nadeel, aan het tegenovergestelde 
stelsel verbonden (zie de Memorie van Toelichting, 
bladzz. 68 en 69). Uit den aard der zaak zal de rechter-
commissaris van de hem verleende bevoegdheid alleen 
gebruik maken, als «Ie vordering hem voor'shands 
voldoende gestaafd voorkomt. Wordt zij bij het veri-
ficatie-proces desniettemin ontzegd, dan nog zal het 
in het Verslag bedoelde bezwaar zich alleen dan kunnen 
voordoen , als de medestemming van den schuldeischer 
over bet akkoord invloed heeft ge-jefend op het al dan 
niet verkrijgen van de in art. 146 bedoelde meerderheden. 

Waarom in verband met art. 143 de bepaling van het 

ontwerp der Staatscommissie de voorkeur zou verdie-
nen boven de hier vo rgWteldfl tweede zinsnede , wordt 
in het Verslag niet gezegd. Met het oog op jremeld 
art. 143 kou de bepaling geheel vervallen. Volgens 
dat artikel toch zijn van de stemming over het akkoord 
uitgesloten de crediteuren , wier recht van voorrang 
oetwist wordt, onverschillig, of dat recht al dan niet 
voorwaardelijk door den reehter-commisaaris erkend is. 
De thans voorgestelde bepaling strekt in verband met 
art. 163 , alin. 4 aan den bedoelden crediteur tot een 
alleszins gerechtvaardigden waarborg zijner rechten, 
ter voorkoming, dat hij na de homologatie van het 
akkoord niet achter het net vissche, wanneer zijn 
voorrang door den rechter erkend mocht worden. 

Een recht van voorrang kan worden erkend of niet 
erkend. Minder eigenaardig zou het zijn, daarbij te 
spreken van »toelaten". Ook art. 163, alin. 4 bezigt 
de uitdrukking » erkend ". 

In de tweede zinsnede behoeft van het recht van 
terughouding geen gewag te worden gemaakt, omdat 
voor den crediteur, die dat recht uitoefent, geene 
behoefte bestaat aan de voorwaardelijke erkenning, 
gelijk wel het geval is met de schuldeischers , die een 
recht van voorrang beweren, met het oog op art. 163, 
laatste lid. 

Tot de instelling van appèl op de rechtbank van 
de hierbedoelde beschikkingen des rechters-commissaris 
is geen voldoende reden. Zonder daaraan ;reeVenredigd 
Dut zou daardoor de verificatie ingewikkeld en om-
slachtig worden gemaakt; terwijl door die beslissingen 
geenerlei recht wordt gepraejudiciëerd, daar zij alleen 
aanleiding geven tot provisioneele maatregelen (artt. 
163, vierde lid en 189.) 

Art. 126, jeto. art. 196. Het eerstgenoemde artikel, 
met de consequenties daarvan, wensebten sommigen te 
laten vervallen. De failliet behoort, naar deze leden meen-
den , na beëindiging van zijn faillissement tegenover zijn 
crediteuren ongepraejudicieerd te zijn. Voor de geregelde 
afwikkeling van een faillissement is de bepaling ook niet 
noodig. Men wees er op, hoe ook § 132 derKonkursordnung 
niet zoo ver gaat, als het hier bepaalde. Anderen echter 
hadden tegen het behoud van het artikel geen bezwaar. 

Het artikel bevat juist eene zeer wenschelijke ver-
betering van het bestaande recht. Het ongepraejudi-
cieerd zijn van den failliet tegenover zijne schuldeischers 
heeft niet het minste praktisch nut. Het artikel 
daarentegen heeft de goede strekking, processen te 
voorkomen, zonder den failliet in het minst te beperken 
of ta belemmeren in zijn recht om tegenspraak te 
voeren tegen ongegronde vorderingen. Niet § 132 , maar 
§ 152 der Konkursorduung gaat zoo ver, als het hier 
bepaalde. 

Art. 127. Eerste lid. Zooals nu ten slotte in het ontwerp 
de bepaling luidt, is daartegen dit bezwaar , dat nu één , 
zelfs wellicht slechts een voorwaardelijk toegelaten schul J-
eischer, voor eene zeer kleine vordering zonder opgave 
van redenen de verificatie van de bedoelde vorderingen 
verhinderen kan. 

Tweede lid. » Die toestemming". Waar in het eerste lid 
van geene toestemming gesproken is. scheen deze uitdrr.k-
king minder juist. 

Sommigen hadden voorts bezwaar tegen het stelsel, dat 
de crediteuren , die niet tijdig genoeg hunne vorderingen 
indienen, buiten het faillissement worden gesteld. Hierdoor 
gaat veel, zoo niet alle recht verloren. Anderen evenwel 
wezen er op, hoe art. 187 (1) nog gelegenheid tot nadere 
verificatie geeft en het akkoord bovendien ook voor de 
bier bedoelde schuldeischers geldig is. Het stelsel is 
streng, maar noodzakelijk. 

Eerste lid. Het gestelde feit is mogelijk. Men kan 
echter met reden beweren, dat de schuldeischer, dia 
zich niet wil blootstellen aan de niet toelating zijner 

(i) De Memorie van Toelichting spreekt ten onrechte van art. 178; 
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vordering tot de verificatie, heeft te zorgen voor de 
indiening zijner vordering binnen den in nrt. 108, 1°. 
genoemden termijn. Maar, om te groote hardheid te 
weren, tracht een nieuw vierde lid aan de bedenking 
te geraoet te komen. 

Tweede lid. De woorden «zelfs met die toestemming " 
kannen geru't vervallen, maar ook overigens is de 
reductie niet geheel juist, liet tweede lid luide : »Vor-
deringen , daarna ingediend , worden niet geverifieerd." 
Als derde lid wordu dan gelezen : 

» Da bepalingen van het eerste en tweede lid zijn 
niet toepasselijk, indien <!e sehulrteischer " enz. 

De opmerking »dat de crediteuren, die niet tijdig 
genoeg hunne vorleringen indienen, buiten het fail-
lis^ement worden gesteld" is niet juist. Die schuld-
eischers verliezen niet alle recht, maar behouden bet, 
uitgenomen dat, om mede te stemmen over het ak-
koord. Zie artt 137, 178, 187 en 191. 

In het eerste lid komt voorts, in plaats van »kunnen — 
worden": » worden op daartoe ter vergadering gedaan 
verzoek geverifieerd " en als vierde lid wordt er bij-
gevoegd : 

»Ingeval van bezwaar, als in het eerste lid bedoeld , 
of van geschil over het al dan niet aanwezig zijn 
der verhindering, in het derde lid bedoeld, beslist de 
rechter-commissaris, na de vergadering te hebben 
geraadpleegd." 

Art. 128. Dat uit den boedel geene interessen, na de 
faillietverklaring loopende, voldaan worden, tenzij in het 
hierledoelde geval, achtte men juist. Men meende echter, 
dat de Memorie van Toelichting in de voorlaatste zinsnede 
het vermoeden zou kunnen wettigen, dat, indien bij 
>eene speciale verbintenis" overeengekomen was, dat de 
interest wèl gedurende het faillissement zou loopen, dit bij 
de verificatie zou moeten worden erkend. Heeft, vroeg 
men, hier de Memorie niet eene onjuiste uitdrukking 
gebezigd? 

Het artikel spreekt van »renten". Art. 1287 Burgerlijk 
Wetboek van «interessen"; evenzoo de artt. 1286 en 1807 
van hetzelfde Wetboek. 

Er bestaat geen bezwaar tegen wijziging van » renten" 
in «interessen." De aangewezen uitdrukking in de 
Memorie van Toelichting is foutief; zij had beter aldus 
kunnen luiden: «tenzij voor zooverre eenig deel van 
bet vermogen daarvoor speciaal verbonden is." 

Art. 131. Verduidelijking der redactie van dit artikel 
scheen wel gewenscht. Zooals het than3 luidt, wordt 
volgens het eerste lid eene vordering geverifieerd voor 
hare waarde op het oogenllik der faillietverklaring, terwijl 
uit het derde lil blijkt, dat daarmede de waardeeen jaar 
na de faillietverklarii-g wordt bedoeld. 

Het eerste lid stelt een algemeenen regel voor al de 
daarin genoemde vorderingen; terwijl het derde lid, 
eerste zinsnede daarop eene uitzondering bevat,alléén 
toepasselijk op vorderingen met tijdsbepaling, welke 
binnen één jaar na de faillietverklaring vervallen. De 
tweede zinsnede van het derde lid is dan een billijk 
gevolg van de in de eerste zinsnede gemaakte uit-
zondering. Verduidelijking schijnt dm inderdaad niet 
noodig. 

[Naar aanleiding van bet antwoord op het Verrlig werd 
door de Cominusie opgemerkt, dat de daar vermelde alge-
meene regel nooit, de uitzonderingen daarentegen her-
haaldelijk zich zullen voordoen. De Minister verklaarde, 
het artikel te zullen wijzigen , door in het eerste lid de woor-
den >met tijdsbepaling of" weg te laten; voorts het derde 
lid in de plaats te stellen van het tw. ede en de tweede 
zinsnede van dit nieuwe tweede lid te doen luiden: 

>Alle later dan één jaar daarna vervallende schuldvorde-
ringen worden geverifieerd voor de waarde, die zij hebben na 
verloop van een jaar sedert den aanvang van het faillis-
sement." 

Het tweede lid wordt dan het derde. 
Nog zullen in het eerste lid de woorden » het oogen-

blik" vervangen worden door »den dag", en in de eerste 
zinsnede \n<i het derde (nieuw tweede) lid de woorden >het 
tijdstip" ereneent door »den dag".] 

Handelingen der Staten-Goneraal. Bijlagen. 1892-1893. 
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de surséance van betaling. 

Art. 132. »I)e taxatie in de boedelbeschrijving'. De 
Memorie van Toelichting zegt wel, dat do bevoorrechte 
schuldeischers die boedelbeschrijving kennen — en dit is 
in zooverre waar, dat zij ingevolge art. 97 het afschrift 
der boedelbeschrijving kunnen inzien — maar op die 
boedelbeschrijving en de taxatie, die zelfs door den curator 
kan geschieden (art. 94), hebben zij geen iuvloed. Is dit 
wel, met het oog op art. 132, juist? Daarenboven, hoe 
kunnen op die boedelbeschrijving voorkomen en dus door den 
curatar getaxeerd worden de voorwerpen, die in het bezit 
der crediteuren gebleven zijn , namelijk die in pand zijn 
of w.iaiup bet retenUemobt wordt uitgeoefend ? 

Volgeus art. Gsl Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering, sub 3°., worden in de boedelbeschrijving alleen 
de roerende goederen gewaardeerd. Men vroeg, wanneer 
de taxatie in de boedelbeschrijving de maatstaf van be-
rekening zijn zal, zooals dit artikel voorschrijft, hoe dan 
de waarde eener hypothecaire inschrijving zou zijn te 
vinden. 

De aanmerking is juist. De laatste zinsnede » de 
taxatie — van berekening" moet vervallen. Voor het 
bijzondere geval, dat er geschil ontstaat over het deel 
der schuldvordering, dat als concurrent moet worden 
toegelaten, is er trouwens ook geene reden, eene bij-
zondere bepaling te maken. 

Ter voorkoming van misverstand worde er echter op 
gewezen, dat, in verband met dit artikel, in het Ver-
slng ten onrechte van »het retent'erecht" gewag 
wordt gemaakt. Het retentierecht toch geeft geen 
voorrecht in de technische beteekenis van het woord. 

Art. 133. Men kon niet inzien , dat dit voorschrifteene 
verbetering zou wezen van art. 780 Wetboek van Koop-
handel. Er werd bovendien op gewezen, dat wel is waar 
de toelichting van waardeering .!oor een deskundige spreekt, 
maar dat deze in het artikel niet wordt genoemd. Deze 
opmerking geldt ook voor de toelichting op de artt. 130 
en 131, bladz. 76 der Memorie van Toelichting. 

Waarom zou het artikel den deskundige moeten 
vermelden ? Het kan toch moeilijk betwijfeld worden , 
dat ie'.er belanghebbende, ook de curator, de voor-
lichting van een deskundige mag inroeren, wanneer 
hij daaraan behoefte heeft. Niet altijd zal dit het geval 
zijn. Indien bijv. eene vordering in francs of markeu 
luidt, zal ook zonder hulp van een deskundige de 
waarde in Nederlandsch geld wel te schatten of uit 
te rekenen zijn. Het voordeel van het artikel is juist 
gelegen in de groote vrijheid, welke daarbij (in tegen-
stelling ook van art. 780 Wetboek van Koophandel) 
aan partijen wordt gelaten. De schul leischer, de cu-
rator, de mede-schuldeischers kunnen onderling omtrent 
die waarde overeenkomen , wat hun billijk toeschijnt. 
De curator of een van de mede-schuldeischers kan 
bijv. een deskundige zijn , aan wiens oplossing men 
de zaak overlaat. Ook zal het oordeel van een derden 
deskundige ingeroepen kunnen worden. Er zal, inéén 
woord , naar omstandigheden gehandeld kunnen wor-
den; dat de wet dit toestaat, mag aanbevelenswaardig 
heeten. Dit geldt ook voor de artt. 130 en 131. 

Art. 134. » Ieder ", lees: » ledere ". 

Dit is veranderd. 

Art. 135. Na de belangrijke gedachtenwisseling, die 
tusschen eenige leden van den Raad van State en den 
vorigen Minister van Justitie is gevoerd , werd nog in de 
Commissie van Voorbereiding tot ondersteuniug van het 
artikel aangevoerd, dat tegenover den faillieten boedel 
slechts één schuld behoort te bestaan , en dit te meer , omdat 
de wet (art. 1860 Burgerlijk Wetboek) onderstelt, dat de 
hoofdschuldenaar in sommige gevallen zelfs van de borg-
stelling onkundig kan zijn en dus moeilijk kan worden 
aangenomen, dat hij twee verbintenissen aangaat. Vreemd 
zoude bet ook zijn , indien bv. eene vordering, waarvoor 
twee of meer personen hoofdelijk borg waren gebleven, meer 
dan eenmaal werd geverifieerd en dus op den loop van het 
faillissement een wellicht bovenmatigen invloed zou ui t -
oefenen. Intusschen werd betwijfeld de juistheid van het 
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gezegde van den Minister, »dat de borg na afloop van 
het faillissement, ter zake van het door hem aan den crediteur 
betaalde, eene vordering heeft tegen den schuldenaar." 
Want op die wijze zou toch werkelijk het door het ont-
werp aangenomen stelsel weder worden afgebroken, afge-
scheiden nog daarvan , dat zich dan de vraag zou voordoen , 
of, nadat de crediteur de bij het gehomologeerd akkoord 
bedongen percenten zijner vordering ontvangen en de borg 
hem het saldo betaald heeft, die borg nu het geheele 
saldo, dan wel alleen daarover de percenten van den 
debiteur vorderen kan , m. a. w., of het akkoord ook voor 
hem bindend is. 

Het ontwerp behelstgeeue bepaling, hoe eene vordering 
hoofdelijk of solidair tusschen verscheidene schuldeischers 
moet worden geverifieerd. 

Kan, vroeg men nog, een crediteur in het faillissement van 
den borg opkomen, als de vordering op den debiteur niet 
opeischbaar en de debiteur niet failliet is? 

Het aangehaalde uit het antwoord op het advies 
van den Raad van State is juist met betrekking tot 
faillissementen , die met insolventie eindigen. 

Het faillissement, zonder akkoord, werkt niet schuld-
bevrijdend. Heeft de schuldeischer bijv. f 100 te vorderen 
en ontvangt hij eene uitkeering van 10 pet., clan 
behoudt hij zijn recht voor de ontbrekende f 90 en 
kan dit na afloop van het faillissement tegen den 
schuldenaar doen gelden. Indien bedoelde vordering 
door borgtocht was verzekerd, zal de schuldeischer, 
na ontvangst der 10 pet., den borg kunnen aanspreken. 
Deze kan dan, als hij betaald heeft, voor dit bedrag 
van f 90 eene vordering tegen den schuldenaar doen 
gelden , volgens artt. 1876 en 1877 Burgerlijk Wetboek. 

Ingeval een akkoord tot stand komt is de zaak anders. 
Daar het akkoord schuldbevrijdend werkt, zal noch 
de schuldeischer, noch de borg, na de homologatie, 
den schuldenaar ter zake der schuld kunnen aanspreken. 

Over vorderingen, hoofdelijk of solidair tusschen 
verscheidene schuldeischers, is geen bepaling noodig. 
Het staat toch vast, dat er in dat geval slechts ééne 
schuldvordering is tegenover den faillieten boedel, zoo-
dat er ook geen twijfel kan bestaan, dat die vorde-
ring slechts eenmaal kan worden geverifieerd, ten 
name van den schuldeischer of de schuldeischers, die 
haar ter verificatie aanbieden. 

Als de vordering niet opeischbaar en de debiteur 
niet failliet is, bestaat er geene vordering op den borg 
en is het dus niet duidelijk, uit welken hoofde de 
schuldeischer in het faillissement van den borg zou 
kunnen opkomeD. 

Art. 136. Naar sommigen opmerkten zou het in het 
ontwerp aangenomen beginsel, dat door het faillissement 
geene wijziging mag worden gebracht in de rechten en 
verplichtingen van partijen, in dit artikel worden verzaakt. 
De rechtsregel toch , dat gedeeltelijke betaling ook gedeel-
telijke vernietiging van schuld ten gevolge heeft, wordt 
geschonden, wanneer men , zooals hier geschiedt, den 
Eood» eener hoofdelijke verbintenis voor het geheele bedrag 
zijner vordering laat opkomen in elk der faillissementen van 
zijne debiteuren. Tevens volgt uit dit aan deu schuldeischer 
toegekende voorrecht, dat aan den schuldenaar, die meer 
betaald heeft, dan zijn deel en derhalve buiten faillissement 
op zijn medeschuldenaar regres zou kunnen uitoefenen, 
het recht van v. rhaal moet worden ontzegd. Men kon niet 
inzien, om welke reden het elders in het ontwerp zoo 
streng toegepaste beginsel der paritas creditorum hier werd 
losgelaten. Immers, dat het slechts » een theoretisch be-
zwaar" zou gelden, hetwelk »voor den wetgever geene 
reden mag zijn om verandering te brengen in eenegeves-
tigde praktijk en ongelijkheid van wetgeving te scheppen 
op een punt, waarop thans overeenstemming bestaat" — zoo-
als de Memorie van Toelichting meent — konden velen 
niet toegeven. Wanneer men toch den schuldeischer in alle 
faillissementen van de hoofdelijk verbonden schuldenaren 
toelaat voor het geheele bedrag zijner vordering, dan schept 
•men ten behoeve van dien schuldeischer een privilege, dat 
eene benadeeling der overige crediteuren ten gevolge heeft. 
Het geldt hier dus meer dan eene theoretisch bezwaar tegen 
een stelsel, door de Regeering zelve >streng juridisch 

genomen niet boven alle bedenkingen verheven" ge-
noemd. 

Door anderen werd op bovenstaande bezwaren geantwoord 
dat de door do Regeering voorgestelde bepaling moeilijk is 
te vermijden , zoolang art. 198 Wetboek van Koophandel, 
eene toepassing van den regel, in art. 878 van dat Wetboek 
nedergelegd, blijft bestaan. Het weiischelijke van gelijkheid 
van wetgeving scheen, waar in overige landen een dergelijk 
voorschrift bestaat, bovendien te nopen zieh met het voor-
stel der Regeering ten deze te vereenigen. 

Eerstgenoemde leden merkten hiertegen wederom op, dat 
het lang niet zeker is, of art. 198 Wetboek van Koophandel 
bij aanneming van dit artikel wel zal blijven bestaan, daar 
toch op ernstige gronden betoogd is, dat het laatste aan 
het eerste zou subintreeren. Gaarne vernam men hieromtrent 
het gevoelen der Regeering. De door hen aangevoerde be-
zwaren zouden overigens vermeden kunnen worden door te 
bepalen, vooreerst, dal de houder eener hoofdelijke ver-
bintenis slechts in één der faillissementen zijner schuldenaren 
voor 100 pet. mag worden toegelaten en in de andere slechts 
voor het bedrag, dat hij telkens na eene ontvangen uit-
deeling nog te vorderen heeft; en voorts, dat hij voor 100 pet. 
slechts kan worden toegelaten in den boedel van hem, die 
naar de onderlinge tusschen de debiteuren bestaande rechts-
verhouding moet worden aangemerkt als degeen, dien de 
zaak alleen of in de eerste plaats aangaat; dat hij voor bet 
hem dan nog ontbrekende zich kan laten erkennen bij den-
geen , dien de zaak niet of slechts in de tweede plaats aan-
gaat, enz. Neemt men deze regeling aan, dan wordt het 
stelsel van het ontwerp vastgehouden, terwijl het prak-
tisch bezwaar, uit het verlaten daarvan ontstaan, ver-
valt (1). 

Het kan niet worden toegegeven , dat door dit artikel 
het beginsel der paritas creditorum wordt geschonden 
en een voorrecht toegekend. Het geldt hier de rege-
ling vau de rechtsgevolgen der solidariteit; worden 
deze anders geregeld, dan de rechtsgevolgen van niet 
solidaire verbintenissen , dan kan daarmede de paritas 
creditorum niet zijn geschonden. Dit beginsel toch 
wil alleen zeggen , dat schuldeischers, die dezelfde 
positie hebben , op dezelfde wijze moeten worden be-
handeld. Nu is echter de positie van een schuldeischer, 
die eene solidaire vordering heeft, juist door de soli-
dariteit eene andere, dan die vau den schuldeischer, die 
eene vordering heeft zonder solidariteit. Het artikel 
kent dan ook geen voorrecht, toe, maar regelt het 
recht van den schuldeischer eener hoofdelijke verbin-
tenis overeenkomstig haren aard en op gelijke wijze, 
als door de ISuropeesehe wetgevers in deze eeuw als 
billijk en wenschelijk is erkend. Waar zoozeer blijkt 
van eene gevestigde en gemeenschappelijke rechtsover-
tuiging, is het geheid onraadzaam, in ons land een 
geïsoleerd standpunt aan te nemen. Nu de drang 
naar rechtseenheid steeds grooter wordt, verdient het 
geene aanbeveling, zonder alles overwegende redenen , 
ten opzichte vau eene quaestie als deze (2), het 
Nederlandsche recht te stellen tegenover dat vaa zoo-
vele andere rijken van Euro[a. 

Bovendien is het artikel ook geheel in overeenstem-
ming met het beginsel der hoofdelijkheid, dat juist 
i s : aansprakelijkheid van ieder der schuldenaren voor 
het geheel. De voorgestelde regeling heeft ten doel, 
deze aansprakelijkheid ook ingeval van faillissement 
te handhaven en te verzekeren. 

Bij de wet, die overeenstemming zal hebben te 
brengen tusschen de nieuwe faillietenwet en de be-
staande wetboeken en wetten, zal art. 198 Wetboek 

(1) Men vergelijke omtrent deze quaestie de Kola tan bemerkingen 
op het ontneip van wet op het faillissement en de surseance tan betaling, 
behoorende bij h't adres der Kamer tan Koophandel en Fabrieken te 
Groningen; mr. POLENAAB en E. ï . , Weekblad van het Recht 
DOS. CÓ65, 0007 en 6009; mr. E . W. INSINOER, Rechten tan den houder 
en tan betaald hebbende endossanten hij faillissemement tan het wisselper-
soneel. Amsterdam 1888; mr. R. F E I T B . Theims 1891. bladz. 310 e. v.; 
mr. J . B. COHEN , De invloed vaa het faillissement op de terplichtingen 
tan hoofdelijke schuldenaren, Groningen 189 . 

(8) Men verg., behalve de in het Verslag aangehaalde litera-
tuur: Rechtsgeleerd Magazijn, 1891, bladi. bbi (recensie van 
COHBN'S proefschrift, door Prol. MOLENQBAAFF). 
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van Koophandel behooren te worden ingetrokken. 
Het voorstel dus tot wijziging van het artikel, in 
het Verslag aangegeven, kan te minder worden aan-
vaard , omdat de in het Verslag voorgestelde regeling 
weder aanleiding zou geven tot bezwaren en onbillijk-
heden, die van de voorgedragen bepaling niet te 
duchten zijn. 

Eerste lid. Eindelijk werd er op gewezen , dat, ofschoon 
de Memorie van Toelichting van het wetsontwerp aan die 
van het ontwerp der Staatscommissie volkomen jrelijk is , 
de wetsbepaling zelve is veranderd. Volgens de Slaatscom-
missie wordt de houder eener hoofdelijke verbintenis in 
alle boedels toegelaten voor het geheele bedrag, hem ten 
tijde der eerste faillietverklaring nog verschuldigd , terwijl 
volgens art. 136, eerste lid, van het wetsontwerp, hij slechts 
wordt toegelaten voor het bedrag, hem nog verschuldigd 
op het tijdstip, waarop ten opzichte van dien boedel de 
faillietverklaring plaats vond. Men wenscbte wel te weten , 
of de Kegeering werkelijk bedoeld heeft eene zoodanige 
verandering aan te brengen, en daaromtrent alsdan eenige toe-
lichting te ontvangen. 

Met de aangebrachte wijziging van redactie is de 
in het Verslag aangegeven verandering beoogd. Duide-
lijker moest uitkomen , dat getrouw gebleven werd 
aan het in het ontwerp aangenomen beginsel, dat in 
ieder faillissement het tijdstip der faillietverklaring 
beslist over de rechten , die de scbuldeischers daarin 
kunnen doen gelden. 

Derde lid. Hier wordt gesproken van »procent" en 
> procenten ", terwijl overal elders in het ontwerp » percent" 
en » percenten " voorkomt. 

Gewijzigd in » percent" en » percenten ". 
Art. 137. Ter voldoening aan een wenscb, in het 

Verslag, o. a. op art. 120, geuit, wordt in dit artikel 
na de woorden: > Het verslag wordt", ingevoegd : 
» met het proces-verbaal der verificatie-vergadering " 
en tevens: > na afloop der vergadering" veranderd 
in: » na afloop dier vergadering ". 

ZKSDE AFDEELING. 

Van het akkoord. 

Ten onrechte, werd door enkelen gezegd , neemt het ont-
werp (Memorie van Toelichting, bladz. 81) aan, dat het 
akkoord als eene overeenkomst tusschen den gefailleerde 
en zijne gezamenlijke schuldeiscbers is te beschouwen. 
Art. 1356 Burgerlijk Wetboek zegt met zoovele woorden , 
dat de toestemming van degenen, die zich verbinden, tot 
de bestaaubiiarheid eener overeenkomst wordt verdacht. Het 
akkoord kan echter t >t stand komen, zonder dat alle 
schuldeischers hunne toestemming verleenen, en daarbij 
wordt dus het karakter gemist, dat volgens g°noemd 
artikel aan alle overeenkomsten eigen moet zijn. 

Verder werd er op gewezen, dat het, in de toekomst 
nog te gemakkelijk zal zijn, om een akkoord te sluiten. 
De wenschelijkheid hiervan werd betwijfel 1. Een akkoord 
moet alleen dan v/orden aangegaan, wanneer de scliul.!-
eisehers er besliste voordeden uit trekken; de gefaillee;- Ie 
moet zich niet door net akkoord, dank zij allerlei kunst-
middelen , op weinig moeitevolle wijze van zijne ver-
plichtingen in de toekomst kunnen ontslaan. Tegenwoordig 
is het akkordeeren met enkele percenten geene zeldzaam-
heid, en hierin werd voor de crediteuren weinig voordeel, 
voor het publiek belang groote benadeeüng gezien. Het ver-
diende , meenden sommigen, de voorkeur, bet percentage 
vast te stellen, beneden hetwelk een akkoord niet tot stand 
mocht komen. De te trekken grens zal natuurlijk eenigs-
zins willekeurig wezen ; dit is evenwel geene reden om 
haar achterwege te laten. De hierbedoelde leden meenden, 
dat het cijfer van 10 pet. gevoegelijk daarvoor kon worden 
aangenomen. 

Tegenover deze beschouwiug weed er door anderen op 
gewezen, hoe het cijfer, dat bij een akkoord door de 
crediteuren wordt aangenomen, niet uitsluitend beoordeeld 

moet worden in verhouding tot de schulden , maar ook 
in verhouding tot de baten van den boelel. Indien erdoor 
bet akkoord meer van hunne vorderingen terecht komt, 
dan door vereffening, is er voor hen reden een akkoord te 
sluiten. Eene grens ware, hoe men baar ook trekken moge, 
geheel willekeurig. Waar men aan de partijen de g«degen-
heid laat, tot een vergelijk te komen , kun men bezwaarlijk 
vooraf vaststellen , op welken grondslag dat vergelijk tot 
stand moet komen. Het vaststellen daarvan zou bovendien 
in vele gevallen er slechts toe leiden , dat. nog meer dan 
thans werd aangeboden en aangenomen een akkoord, 
waarbij een zeker aantal percenten contant wordt voldaan , 
en omtrent een aantal andere betaling in jaarlijksche ter-
mijnen wordt beloofd. De betaling in termijnen zou dan 
reeds aanstonds of na korten tijd achterwege blijven. 

Ontkend werd bovendien, dat dit ontwerp geen ver-
betering brengt in de regeling van het. akkoord ; wel degelijk 
is daarbij op de belangen der schuldeischers in vele ge-
vallen angstvallig gelet. Zoo heeft zelfs de Regeering het 
slotakkoord, door de Staatscommissie in haar ontwerp 
opgenomen, geheel laten vervallen, waardoor de rechts* 
toestand van den schuldenaar na afloop der vereffening 
verre van aangenaam wordt. Ofschoon men het slotakkoord 
niet wenschte te verdedigen (op de gronden , in de achtste 
afdeeling nader uiteengezet), rees toch de vraag, of bij 
gemis daarvan de korte termijnen voor het nemen van 
eeue beslissing omtrent het gewone akkoord aanbeveling 
verdienden. Volgens sommige leden behoorde ten minste 
eeue facultatieve bepaling, om die desverkiezende te ver-
lengen , in het ontwerp te worden opgenomen Men denke 
aan de omstandigheid, dat in Oost- of West-Indië bezit-
tingen liggen of vorderingen zijn te innen , waarvan de 
waarde niet kan worden begroot. 

De gezamenlijke schuldeischers van den gefailleerde 
worden door de wet beschouwd en behandeld als 
eene vereeniging van personen (Memorie van Toelich-
ting bladz. 81). De toekenning van het karakter eener 
overeenkomst aan het akkoord vindt daarin hare ver-
klaring. 

Met de bestrijding van den wensch om alleen akkoor-
den, waarbij meer dan epn zeker aantal percenten (bijv. 
10 pet) wordt aangeboden, toe te laten , wordt in-
gestema. Dergelijke bepaling zou ook het aanbieden 
van akkoorden, houdende boedelafstand (zoogenaamde 
liquidatie-akkoorden), zeer in de haüd werken , veel-
tijds niet tot meer voordeel van de schuldeischers. 
Dit ware alleen tegen te gaan door de liquidatie-
akkoorden bepaald te verbieden, wat zeker niet wen-
schelijk zou zijn. 

Dat het gemis van een slotakkoord zou behooren 
te leiden tot verlenging van de voorgestelde termijnen 
voor het nemen van eene beslissing omtrent het ge-
wone akkoord, kan niet worden toegegeven. Mochten 
er in Oost- of West-Indië bezittingen liggen of vor-
deringen zijn te innen, daarvan zal reeds bij den 
aanvang van het faillissement blijken uit de door den 
curator op te maken beschrijving des boedels (art. 94). 
Wordt voor de begrooting der waarde daarvan een 
lang tijdsverloop gevorderd, de rechter-commissaris 
kan daarmede rekening houden bij de vaststelling 
van den dag, waarop de verificatievergadering zal 
worden gehouden (art. 108). 

Liquidatie-akkoord Er werd op gewezen , dat in deze 
afdeeling steeds wordt uitgegaan van het begrip van het 
gewone akkoord. Evenwel diende in het oo<* te worden 
gehouden, dat ook een ander soort van akkoord — het 
liquidatie-akkoord — mogelijk en in vele gevallen ge-
wenscht is. De vraag werd gedaan , of ook dit niet in 
het ontwerp behoorde geregeld te worden, althans wat be-
treft de bevoegdheid der liquidateuren. Deze toch ontleenen 
aan het akkoord hunne qualiteit tegenover de schuld-
eischers, die partij zijn in het akkoord ; kan nu zonder 
eene uitdrukkelijke wetsbepaling zoodanig akkoord de ver-
houding tusschen den gefailleerde en zijn schuldeischers 
wijzigen ? Toch. is het wenschelijk, dat de liquidatie-
commissie de bevoegdheid hebbe, om op eigen naam als 
zoodanig op te treden en te procedeeren. Dat het ontwerp 
een liquidatie-akkoord erkent blijkt èn uit art. 50 , èn uit 
den aanvang van het tweede lid van art. 162, maar met die 
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bepalingen alléén zijn de gevolgen van het liquidatie-akkoord 
niet voldoende geregeld. 

Eindelijk — meende men — behoorde te worden overwogen 
in hoever naast eene regeling van het liquidatie-akkoord 
nog plaats zou overblijven voor den boedelafstand (artt. 
705 e. v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Dat het liquidatie-akkoord geenszins uit bet oog 
was verloren, tjewijzeu de la het Verslag aangehaalde 
artt. 50 en 162, tweede lid. De bewering »'lat in 
deze afleeli'ig steeds wordt uitgegaan van het begrip 
vun bot gewone akkoord" moet worden tegengesproken. 
Dat geeue bijzondere bepalingen voor het liqui iatie-
akkoord zijn voorgedragen , als in het Verslag bedoeld, 
vindt hierin zijn grond, dat deze volkomen ouioodig 
zijn. De liquidatie , die krachtens het liquidatit—akkoord 
moet plaats hebben, wordt toch ueheerscht door 
den inhoud van het akkoord. Met den vrij willigen 
boedelafstand heeft overigens dit akkoord alle trekken 
gemeen. Ook thans is het liquidatie-akkoord toege-
Jaten niet alleen, maar ook niet ongebruikelijk, zooder 
dat ooit moeilijkheden zijn ontstaan uit het sii.a .vijgen 
van het Wetboek van Koophandel daarover. 

Bij de samenstelling van een wetsontwerp tot het 
brengen van overeenstemming tusscbeu de i.ieuwe 
wet en de bestaande wetgeving zal overwogen wor-
den, in boeverre de titel van boedelafstand in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal bo.'iooren 
te worden ingetrokken. 

Art. 138. Is het akkoord als een beneficium ten behoeve 
van dan gefailleerde te beschouwen? Het ontwerp schijnt deze 
vraag bevestigend te beantwoorden ; immers de bepalingen, 
dat bij bedrog de homologatie van het akkoord door de reelit-
bank wordt geweigerd (art. 153, 3°.), en dat bij niet tot-
standkoming van het eerste akkoord geen tweede kan worden 
aangeboden (art. 170) , pleiten voor deze opvatting en y.nudeu 
ondenkbaar wezen, waune-r het ontwerp het akkoord als eeue 
instelling ook ten behoeve der crediteuren beschouwde. Uier-
mede in verband staat de vraag, of ook door anderen, dun den 
gefailleerde, een akkoord kan worden aangeboden. De niiuste 
twijfel bestond omtrent het aanbieden door een gemachtigde ; 
dit wordt ook thans algemeen voor geoorloofd gehouden. 
Alleen werd opgemerkt, dat, ofschoon de economie van 
het ontwerp (vooral art. 140) deed veronderstellen, dat de 
curator nimmer als gemachtigde kan optreden, het toch 
wenschelijk ware, indien di* uitdrukkelijk wer.i verboden 
en dit te meer, omdat de praktijk bij de thans bestaande 
wetgeving eene andere is. De curator — men vergelijke 
het aangeteekende op art. 71 — moet geen belang hebben 
bij het al of niet aannemen van het akkoord. 

Is de aanbieding vergund, bij afwezigheid van den gefail-
leerde, door een negotiorum gestor, of wel door de daartoe 
door den kantonrechter gemachtigde echtgenoote van eerst-
genoemde ? Alleen wanneer het akkoord als een beneficium te 
beschouwen is, zou men deze vragen bevestigend kunnenbe-
antwoorden (1). Sommigen zouden dit echter ongaarne zien 
geschieden; immers alleen hij biedt een akkoord aan, die aan-
wezig is en derhalve ook, zooalsde wet eischt, de noodige 
inlichtingen omtrent den boedel kan geven. Bovendien , zon-
der akkoord behoudt de schuldeiscber zijne vordering, en zeer 
waarschijnlijk zal, wanneer er personen gevonden worden , 
geneigd den failliet bij afwezigheid geldelijk te steunen , 
deze ook later we! door erfenis in een betereu toestand ge-
raken. 

Door anderen werd opgemerkt. dat esn akkoord in zekeren 
zin altijd een beneficium voor oen gefailleerde is; ware het 
anders, hij zou nooit een akkoord aaubieden. Uithetont-
werp blijkt niet, dat door het beneficium de belangen der 
schuldeisehers in de waagschaal worden gesteld. De toe-
lichting bij art. 170 beschouwt de hierin vervatte bepalingen 
ook wel degelijk als een voordeel voor de schuldeisehers. 

Het akkoord mag zeker een beneficium voor den 
gefailleerde heeten, maar strekt tevens ten behoeve 
van de schuldeisehers. Dit dubbele karakter van het 

(') Ontkennend antwoordde, onder de bestaande wet<revinfr , deEecht-
bank te Amsterdam bij vonnis van 24 October 1890, Maqatijn van 
Sandehrecht 1891 , blad*. 109. 

1.] 
u de surséance van betaling. 

akkoord is in het ontwerp niet uit het oog verloren 
en ook in geenen deeleonvereenigbaar met de bepalin-
gen , dat bij bedrog de homologatie van het akkoord 
iioor de rechtbank wordt geweigerd, en dat bij niet 
totstandkoming van het eerste akkoord geen tweede 
kan wordeu aangeboden (art. 15S). De eerste bepaling 
toch strekt tot bescherming van de goede tiouw, dus 
in net algemeen belang; de tweede heeft ten doel te 
voorkomen , Jat do gefailleerde, door herhaal Ie aan-
I ieding van akkoorden , de liquidatie ten nadeele der 
schuldeisehers lot in het oneindige rekke. 

!>.t bet akkoord door een gemachtigde mag worden 
aangeboden, is niet twijfelachtig. Omtrent het optreden 
vanden curator als gemachtigde en de vraag, of dit 
moet worden verboden , vergelijke meu het bij art. 71 
opgemerkte. 

Evenals beslist werd onder het bestaande recht, 
zal ook ingevolge het ontwerp een negotiorum gestor 
of de echtgenoote van den gefailleerde een akkoord 
niet kunnen aanbieden. 

Art. 139. Sommigen wilden deze bepaling voor kleine 
faillissementen imperatief zien voorgeschreven; voor deze 
zou dan bet bepaalde sub 2°. van art. 141 vervallen. Ande-
ren wenschten, dat in meer gevallen, dan hier zijn 
aangewezen, de beslissing over het ontwerp van akkoord 
kon worden uitgesteld. 

Dit artikel, in verband met art. 141, werd door ande-
ren voor eene spoedige aanbieding van het akkoord niet 
streng genoeg geacht. Den gefailleerde is de vrijheid gelaten, 
het ontwerp-akkoord later in te dienen , dan binnen den 
in art. 139 genoemden termijn. De Memorie van Toelich-
ting zelve, ad art. 141 , erkent het gevaar, indien den 
gefailleerde veel tijd wordt gelaten om rnet zijne schuld-
eischers in geheim overleg te treden , ten einde de aanne-
ming van het akkoord op de eene of andere wijze te ver-
zekeren. Verloopen krachtens de bij art. 141 verleende 
bevoegdheid nog drie weken , alvorens eene beslissing der 
crediteuren wordt uitgelokt, dan zal onnoodig lang voor 
den schuldenaar de gelegenheid bestaan om langs slink-
sebe wegen het winnen van onwillige crediteuren te 
beproeven. 

Eerste lid. «Uiterlijk.' Ware het niet beter, te lezen 
»ten minste"? 

In plaats van » commissie" leze men » voorloopige com-
missie"; de definitieve commissie toch wordt eerst op de 
verificatievergadering benoemd. 

Tweede lid. Sommigen zouden gaarne aan den gefail-
leerde de verplichting zien opgelegd , om door den curator 
in verband met art. 1 i5 aan elk der bekende crediteuren 
een afschrift van het ontwerpakkoord te doen toekomen. 
Anderen zouden meenen , dat zulks slechts tot tijdverlies 
en noodelooze onkosten zou aan leiding geven. Men vergelijke 
voorts het aangeteekende bij de artt. 208 en 215. 

Een imperatief voorschrift schijnt niet aanbevelens-
waard. Ook in kleine faillissementen moeten de schuld* 
eischers een bekwamen tijd hebben om te onderzoeken, 
of aanneming van het akkoord in hun belang is. Boven-
dien, welke zou, ter toepassing van het gewenschte 
voorschrift, de grens moeteu zijn tusscbeu groote en 
kleine faillissementen ? 

Dat het weu^chelijk zou zijn, meer gevallen ar.n te 
wijzen, waarin de beslissing over het voorgestelde 
akkoord kan worden uitgesteld, kan niet worden in-
gezien. 

De bedenking, geopperd tegen den in art. 141 ge-
stelden termijn, zal bij dat artikel behandeld worden. 

Eerste lid. >Uiterlijk" is veranderd in »ten minste", 
en (in het tweede lid) > commissie" in » voorloopige 
commissie". 

Tweede lid. Door nederlegging ter griffie, waar 
ook de lijsten, bedoeld in art. 114, ter inzage liggen , 
wordt voor de publicatie voldoende gezorgd. Boven-
dien worden de bekende schuldeisehers door den curator 
van de nederlegging verwittigd. Zie art. 115. Hun 
ook nog een afschrift toe te zenden, schijnt inderdaad 
noodeloos tijd- en geldverlies. 
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Art. 140 Indien ingevolge art. 75 op de verificatie-
vergadering een definitieve commissie wordt benoemd, zal 
dan toch de voorloopige commissie een schriftelijk advies 
moeten uitbrengen ? Zoo j a , dan behoort ook in art. 140 
gesproken te worden van de > voorloopige commissie ". 

Uit den aard zaak zal de voorloopige commissie 
het advies hebben uit te brengen. Immers aan haar 
wordt het afschrift toegezonden en zij alleen zal in de 
gelegenheid zijn, een schriftelijk advies voor te bereiden. 
Het volgt trouwens ook onmiskenbaar uit de artikelen 
75 en 141 , 1°. Nu in art. 139 het woord «voorloopige" 
reeds is ingevoegd, kan , ook daarom reeds, in art. 140 
onder » de commissie" geen andere worden verstaan. 

Ait. 141. De absolute regel, in dit artikel opgenomen, 
dat het uitstel der raadpleging en beslissing niet langer 
dan drie weken kan bedragen, kwam velen ongewenscht 
voor. Het kan toch zijn, dat het advies der commissie uit 
de schuldeischers, sub 1° bedoeld, binnen dien tijd niet 
gereed is, doch de schuldeischers er niettemin prijs op 
zouden stellen, het alsnog te ontvangen. Zelfs met alge-
meene toestemming der schuldeischers zal dan echter de 
termijn niet kunnen worden verlengd. Ten einde dit bezwaar 
weg te nemen gaf men in overweging te bepalen, dat als 
algemeene regel een uitstel van drie weken wordt aange-
nomen , doch dat, wanneer de meerderheid der crediteuren 
het wenscht, een nieuw uitstel zal kunnen worden toege-
staan. Die meerderheid zou kunnen geregeld worden op 
denzelfden voet, als in art. 146 voor de bewilliging in het 
akkoord gevorderd. 

Nog vroeg men, waarom het sub 1°. bedoelde advies niet, 
als dat van art. 140, schriftelijk moet worden uitgebracht. 

2°. Hieruit zal volgen , dat de gefailleerde bij de niet 
tijdige nederlegging ter griffie een belang krijgt, namelijk 
dit, dat de beraadslaging nog kan worden verdaagd, terwijl 
anders de termijn niet kan worden verlengd, zelfs met alge-
meene toestemming der schuldeischers. Men betwijfelde, of 
zulks in overeenstemming is met den geest van het ontwerp. 

Sommigen zijn van oordeel, dat artikel 141 niet ge-
streng genoeg is en te ruime termijnen stelt (zie 
Verslag op ari;. 139); anderen, dat artikel 141 te 
gestreng is en te weinig gelegenheid geeft tot uitstel. 
Noch het een , noch het ander schijnt gerechtvaardigd. 
Daar het artikel voor het uitstel een termijn van 
ten hoogste drie weken stelt, en men mag aannemen , 
dat de rechter-commissaris binnen die grens in ieder 
bijzonder geval een termijn zal vaststellen, als raadzaam 
zal blijken, kan er van onnoodige verlenging van 
dien termijn geen sprake zijn. Bij het bestaan van de 
bescheiden , in de artt. 94 en 96 en na het verslag 
in art. 137 bedoeld , is ook een tijdsverloop van drie 
weken wel voldoende om de commissie uit de schuld-
eischers, sub 1°. van art. 141 bedoeld, in staat te 
stellen, haar advies uit te brengen. 

Sub 1°. is tusschen > een" en >advies" ingelascht 
^schriftelijk'' en, daar aan één schuldeischer hier te veel 
macht is gegeven, wordt > een of meer der" ver-
anderd in »de meerderheid der verschenen" en »ver-
langen" in >verlangt". 

2". Ter opheffing van het, bezwaar, dat de gefail-
leerde bij de niet tijdige nederlegging van het akkoord 
ter griffie I Ï veel belang krijgt, wordt aan dit nummer 
toegevoegd »en de meerderheid der verschenen schuld-
eischers zich voor uitstel verklaart ' \ 

Art. 142. Eén lid achtte de mededeeling van den sum-
mieren inhoud van het akkoord een noodeloozen omslag. 

Anderen zouden gaarne hier ter plaatse zien opgenomen, 
dat op de hierbedoelde vergadering nogmaals de gelegenheid 
tot verificatie van schuldvorderingen wordt gegeven, mits 
deze b.v. tien dagen vóór het houden daarvan en overeen-
komstig de voorschriften van art. 110 bij den curator zijn 
ingediend. De meerderheid zou echter eene dergelijke be-
paling niet wenschen , daar zij haars inziens aanleiding zou 
geven tot het alsnog verschijnen van een aantal crediteuren 
met schuldvorderingen tot een gering bedrag. 

Nood'looze omslag is van de vermelding van den 

summieren inhoud van het akkoord niet te vreezen; 
bij verreweg de meeste akkoorden laat zich die in-
houd vermelden door de enkele opgaaf der aangebo-
den percenten. 

De opmerking der meerderheid is juist. Niets werkt 
sluipakkoorden en het aanbieden van gefingeerde vor-
deringen meer in de hand, dan het openstellen van 
gelegenheid tot verificatie op de akkoordvergaderin-
gen. De bepaling zou ook in strijd zijn met het aan-
genomen stelsel van verificatie. 

Art. 143. Volgens sommigen zou uit dit artikel voort-
vloeien , dat hij, die een recht van terughouding bezit, 
dat zou verliezen en als concurrent beschouwd worden. 
Door anderen werd deze opvatting bestreden. Men zou 
gaarne hieromtrent worden ingelicht. Overigens vergelijke 
men hierbij het aangeteekende naar aanleiding van arti-
kel 153. 

Tweede lid. Voor het geval het akkoord niet mocht 
worden aangenomen zal insolventie volgen. Moet, vroeg 
men , de hypotheek dan geroyeerd worden ? En zoo ja , 
op welke wijze komt men dan tot roijement? Wie draagt 
daarvoor zorg ? 

Schuldeischers, die een recht van terughouding 
hebben, zijn in dit artikel niet vermeld, daar zij geene 
«bevoorrechte schuldeischers" zijn; het Burgerlijk 
Wetboek kent hun geen voorrecht toe op de opbrengst 
der teruggehouden goederen. 

Tweede lid. Omtrent het royement van hypotheken 
wordt in de Zevende Afdeeling eene bepaling voor-
gedragen. 

Art. 144. Uit de toelichting op art. 158 , bladz.88 blijkt, 
dat de gefailleerde bevoegd is het akkoord staande de 
raadpleging te wijzigen. Men meende, dat zulks uit het 
ontwerp zelf behoorde te blijken. 

Aan het artikel wordt toegevoegd »en het staande 
de raadpleging te wijzigen ". 

Artt. 145 en 146. Volgens sommigen behoorden de be-
palingen, de vereischten voor de aanneming van het ak-
koord betreffend, nog verscherpt te worden. Waarom, 
vroegen zij, niet overgenomen de vereischten, in art. 896 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gesteld, waarbij 
tot de aanneming van het akkoord vereischt wordt de toe-
stemming van vijf zesde der concurrente schuldeischers, 
vertegenwoordigende zeven achtste van het bedrag der 
niet voorrang hebbende schuldvorderingen ? Men vergete 
niet, dat de minderheid tot het akkoord gedwongen wordt 
en kwade praktijken niet tot de zeldzaamheden behooren. 

Anderen achtten de bepalingen van het ontwerp ten deze 
scherp genoeg en meenden, dat het niet in het maat-
schappelijk belang zou wezen, ze nog bezwarender te maken. 
Het akkoord toch doet den gewonen loop van zaken spoe-
diger hervatten en is in de meeste gevallen voordeeliger 
voor de schuldeischers, dan insolventie, terwijl zelden de 
insolvente failliet het later weder zoo ver brengt, dat hij 
aan zijne oude verplichtingen kan voldoen. 

De gemaakte opmerkingen kunnen geene aanleiding 
geven tot wijziging der gestelde vereischten. Juist 
hior mag niet worden vergeten, dat het akkoord niet 
alleen is eene beneficium voor den schuldenaar, maar 
ook eene instelling in het belang van de schuldeischers. 

Art. 146. Door sommigen werd het behoud van de 
tweede stemming, die thans in art. 842 Wetboek van 
Koophandel is toegelaten, wenschelijk geoordeeld, om het 
tot stand komen van een akkoord gemakkelijk te maken; 

Bij velen ontmoette dit artikel echter ernstige bestrijding. 
Het ontwerp wil sluipakkoorden zooveel mogelijk tegengaan, 
en toch opent het hier den gefailleerde eene schoone ge-
legenheid, om door kunstmiddelen het in de eerste vergaf 
dering niet aangenomen akkoord in de tweede te doen 
aannemen. De Memorie van Toelichting verdedigt de 
bepaling niet nader. De bestrijders zouden daarom gaarne 
vernemen, wat voor behoud van het stelsel van art. 842 
Wetboek van Koophandel pleit, en waarom de voorwaar-

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1892-1893. 
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den foor het houden eener tweede stemming zelfs nog 
verlicht zijn. Aan den gefailleerde en aan de schuldeischers 
moet de noodige tijd worden gelaten, aan den eenen kant 
om het akkoord voor te stellen, aan den anderen kant 
om over het akkoord te raadplegen; is de tijd daartoe in 
het ontwerp te kort berekend, dan is verlenging raad-
raam, maar in twee achtereenvolgende vergaderingen 
stemming toelaten werd niet in overeenstemming geacht 
met eene goede akkoordregeling. 

Is het de bedoeling, dat ook in de tweede vergadering 
de gefailleerde bevoegd zal zijn »het akkoord te wijzigen 
en te verbeteren"? De Memorie van Toelichting is op dit 
punt niet duidelijk; men maakte echter op uit de woor-
den: «raadpleging en beslissing" in art. 141 en »stem-
ming" in art. 146, dat raadpleging in de tweede verga-
dering buitengesloten zou zijn. 

Hier wordt gesproken van » tegenwoordige " , in art. 148 
van » aanwezige " schuldeischers. In heide gevallen zou 
men liever willen lezen: «verschenen" schuldeischers, 
waaronder dan overeenkomstig art. 118 te verstaan zijn de 
schuldeischers, die in persoon of bij gevolmachtigde ver-
schenen zijn. 

Het feit, dat de in het artikel aangegeven groote meer-
derheid zich vóór het akkoord verklaart, toont aan, 
dat dit bij de schuldeischers sympathie vindt en door 
die meerderheid in haar belang wordt geacht. In zoo-
danig geval is het toch raadzaam, zich nader te verzeke-
ren, of niet eene onvoldoende opkomst der schuldeischers 
oorzaak is, dat de door art. 145 vereischte meerderheid 
niet werd bereikt. Men bedenke, dat, wie wegblijft, 
daardoor per se wordt gerekend , tot de tegenstemmers 
te behooren. De nieuwe stemming, door art. 146 toe-
gelaten , geeft den schuldeischers gelegenheid, trouwer 
op te komen en nader duidelijk hunne meening uit te 
spreken. Kwade praktijken , sluipakkoorden zijn in dien 
tusschentijd wel is waar mogelijk; deze zijn echter 
nooit geheel te voorkomen ; maar het ontwerp voor-
komt reeds veel, door slechts een uitstel van ten 
hoogste acht dagen toe te staan en vooral door verifi-
catie van schuldvorderingen op de akkoordvergade-
ringeu niet toe te laten. En om in sommige gevallen 
een mogelijk kwaad van de zijde des schuldenaars 
te keeren, mag men toch niet de behartiging van 
groote belangen der schuldeischers, welke in andere 
gevallen daarmede kunnen gemoeid zijn, uit het oog 
verliezen. 

Waarom de voorwaarden lichter zijn, dan in art. 842 
Wetboek van Koophandel, is in de Memorie van Toe-
lichting ad art. uiteengezet. 

Art. 146 laat uitsluitend stemming over het akkoord 
toe; de debatten zijn op de eerste vergadering ge-
sloten en het artikel laat niet toe, ze te heropenen of 
het akkoord te wijzigen. 

«Tegenwoordige" is hier en in art. 148 «aanwezige" 
veranderd in > verschenen ". 

Art. 147. Men vroeg, of hier alleen bedoeld zijn die 
veranderingen, welke na de stemming van art. 146 hebben 
plaats gehad. Hierop werd geantwoord, dat uit de laatste 
woorden van het artikel duidelijk blijkt, dat er alleen 
sprake is van wijzigingen, die na de aanneming of ver-
werping plaats grijpen. 

Het antwoord, op de opmrking gegeven, is juist. 

Art. 148. Deze bepaliüg, zoo werd opgemerkt, houdt geen 
verband met de Memorie van Toelichting, die vordert, dat 
ook de geheele loop der beraadslaging in het proces-verbaal 
worde opgenomen. Meer bepaaldelijk wees men er op, 
dat het noodzakelijk was, dat de in art. 143 bedoelde 
afstand in het proces-verbaal werd opgenomen. 

Aan het artikel zal moeten worden toegevoegd, dat van 
het proces-verbaal kostelooze inzage aan een ieder ter griffie 
zal worden verleend. In verband met het recht, om ver-
betering van dat proces-verbaal te vragen , in het volgend 
artikel opgenomen, mag eene dergelijke bepaling niet 
ontbreken. 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerking is de 
eerste zinsnede van het artikel als volgt gewijzigd: 

i.J 
de surséance van betaling. 

» Het proces-verbaal enz uitgebrachte 
stem, den uitslag der stemming en al wat verder op 
de vergadering is voorgevallen. ' 

Voorts is aan het artikel toegevoegd een nieuwe zin , 
luidende: 

» Gedurende acht dagen kan een ieder ter griffie 
kostelooze inzage van het proces-verbaal verkrijgen." 

Art. 149. Zal de schuldeischer, die vermeent, dat ten 
onrechte is opgenomen, dat hij den in art. 143 bedoelden 
afstand heeft gedaan, niet daarom tegen het proces-
verbaal mogen opkomen ? 

Als authentieke akte zal liet proces-verbaal bewijzen , 
wat ter vergadering is voorgevallen , dus ook, welke 
schuldeischers afstand van voorraug hebben gedaan; 
betichting van valschheid zal even als bij iedere andere 
authentieke akte de weg zijn om er tegen op te komen. 
In art. 149 betreft het echter niet een geconstateerd 
feit, maar eene conclusie, die foutief kan zijn gemaakt 
en waartegen uit dien hoofde kan worden opgekomen. 

Art. 150. Dit artikel is niet zeer duidelijk geredigeerd. 
Naar aanleiding van de opmerkingen van den Raad van 
State werd het gewijzigd, maar, ofschoon de Regeering 
het geopperde bezwaar toegaf, zal ook nu nog de rechter-
commissaris bepalen den dag, waarop de rechtbank de 
homologatie zal behandelen. In allen gevalle behoort 
de tweede zinsnede van het derde lid een nieuw lid uit 
te maken , terwijl het tweede lid moet aangevuld worden 
met de eerste zinsnede van het derde. Dan toch blijkt 
duidelijker, dan thans, dat de eerste bepaling bij toe-
passing van art. 149 vervalt. 

De bedenking van den Raad van State was gericht 
tegen het voorschrift, dat de rechter-commissaris de 
terechtzitting zou bepalen, waarop de rechtbank zal 
beslissen. Aan deze bedenking was tegemoet gekomen 
door de wijziging van het eerste lid. 

Er kan geen bezwaar tegen bestaan, dat de rechter-
commissaris den dag bepaalt, waarop de rechtbank de 
homologatie zal behandelen. 

De eerste zinsnede van het derde lid is toegevoegd 
aan het tweede lid. 

Art. 152, Eerste lid. Het schriftelijk rapport van den 
rechter-commissaris werd door één lid niet noodig geacht. 

Hier wordt gesproken van » bij gemachtigde ", in art. 118 
van » bij schriftelijk gevolmachtigde ". 

Tweede lid. Beter dan eene verwijzing ware het, eene 
zoo korte bepaling te dezer plaatse te herhalen. 

Een schriftelijk rapport heeft zijn nut; het dwingt 
meer, zich rekenschap te geven van de zaak, dan eene 
mondelinge voordracht. 

De volmacht kan mondeling worden gegeven ten 
overstaan van den rechter, indien de schuldeischer en 
zijn gemachtigde beide verschijnen. Ook in art. 118 is 
het vereischte van een schriftelijke volmacht vervallen. 

In plaats van het tweede lid wordt gelezen: 
» De schuldenaar is mede bevoegd tot verdediging 

zijner belangen op te treden." 

Art. 153. Eerste lid. Men vroeg, of het mogelijk zal 
zijn, dat de rechtbank zóó spoedig uitspraak doet, als hier 
wordt voorgeschreven. Wenschelijk scheen het, hier geen 
termijn aan te nemen. 

De beslissing over de homologatie is eene spoed-
eischende zaak; ter tegemoetkoming echter aan het 
bezwaar worde, in plaats van » uiterlijk acht dagen 
daarna", gelezen: «anders zoo spoedig mogelijk". 

Tweede lid. 1°. Bij dit artikel kwam ter sprake het recht 
van terughouding. De Memorie van Toelichting zegt hierom-
trent op bladz. 54 eigenlijk niet veel meer, dan «dat de 
rechtsgevolgen daarvan uit de desbetreffende bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek moeten worden afgeleid", 
hetgeen de zaak niets verder brengt, terwijl toch naar veler 
oordeel de rechtsverhouding van den retentierecht bezit-
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tenden schuldeischer gedurende den loop van bet faillisse-
ment, even goed als die van den voorrang hebbenden 
schuldeischer, in dit wetsontwerp behoorde geregeld te 
worden. Bij onderscheidene artikelen — men vergelijke 
het aangeteekende bij de artt. 60, 110, 113, 143, 180 en 
195 — wordt op dit gemis gewezen. Hier wordt aan het 
retentierecht gedacht, maar daarbij doet zich de volgende 
vraag voor. Gesteld, er komt een akkoord tot stand tot 
een bedrag van 10 pet. Is hij, die op eeue zaak recht 
van retentie bezit, dan verplicht haar tegen uitkeering 
van 10 pet. zijner vordering af te geven; dan wel, mag 
hij haar behouden, tot hem het volle bedrag zijner vor-
dering, of althans de waarde van het in zijn bezit zich 
bevindend voorwerp, is uitgekeerd? In antwoord hierop 
werd gewezen op bladz. 87 der Memorie van Toelichting, 
waar duidelijk gezegd wordt, dat de vorderingen , waar-
voor recht van terughouding kan worden uitgeoefend, »aan 
het akkoord onderworpen zijn." 

Sommige leden waren van oordeel, dat het recht van 
retentie een geheel speciaal recht i s , dat ook door het 
akkoord niet feitelijk mag ontnomen of verkort worden. 
Het recht van retentie brengt mede, dat men bij executie 
een voorwerp bezit, waarop men executeeren kan; van 
dit recht den houder ingeval van faillissement des schulde-
naars te versteken , zou in strijd zijn met de beginselen, 
uitgedrukt in art. 348 Wetboek van Strafrecht, in strijd 
met den aard en de bedoeling van het recht. Hij kan toch, 
alléén omdat hij een retentierecht had, schuldeischer zijn 
geworden. 

Andere leden waren deze opvatting niet toegedaan. Immers 
het gehomologeerd akkoord werkt ten opzichte van alle 
schuldeischers, met uitzondering alleen der voorrang heb-
bende; ging men nu ook hen, die het recht van retentie be-
zitten, daarbij uitzonderen , dan zou dit eene uitbreiding zijn, 
waartoe de wet geene bevoegdheid geeft, en men zou , 
tegen hare bedoeling in, het recht van retentie met dat 
van preferentie gelijk stellen. De retentievordering deelt 
in zooverre het lot van alle concurrente vorderingen, dat 
zij mede onderworpen is aan de beslissing der vergadering 
van schuldeischers omtrent het akkoord. Is dit laatste aan-
genomen , dan leeft wel het retentierecht onverzwakt voort, 
maar de pretentie is gewijzigd en door de betaling van de 
gereduceerde vordering houdt dat recht op. De schuld-
eischer, die het recht kan uitoefenen, zal uit den aard 
der zaak zelden vóór het akkoord stemmen; zijn belang 
pleit meestal voor verefFening, waarbij zijn recht ook on-
verkort blijft, maar te gelijk zijne vordering niet wordt 
verminderd. 

Dat het ontwerp het retentierecht in laatstvermelden 
zin opvat, blijkt, zoo merkten de hierbedoelde leden nog 
op, genoegzaam uit de omstandigheid, dat het hier ter 
plaatse wordt vermeld. De goederen , die terug gehouden 
zijn, zullen immers onder de baten van den boedel wor-
den aangemerkt. 

De scbuldeischer moet echter verplicht worden, niette-
genstaande het bepaalde in art. 60, om den curator op-
gave te doen van het voorwerp, hetwelk hij terughoudt; 
tevens moet bij de verificatie blijken van het verband tus-
schen de vordering en het voorwerp , want, indien geen 
akkoord tot stand komt en de vereffening haren loop 
heeft, dan zal, dit was men algemeen eens, degeen, die 
een recht van retentie bezit, het goed niet behoeven af 
te geven, voordat hem zijne geheele vordering is uitbetaald. 

De meening, in de laatste drie alinea's ontwikkeld, 
wordt gedeeld. Het recht van terughouding geeft 
noch recht van voorrang, noch recht van executie, 
maar uitsluitend de bevoegdheid om tot aan de be-
taling de goederen onder zich te houden. Op hetgeen 
betaald moet worden oefent het akkoord invloed. Na 
de homologatie kan de schuldeischer, die recht van 
terughouding heeft, evenals ieder concurrente schuld-
eischer, slechts aanspraak maken op de akkoord-per-
centen ; hij mag mitsdien de goederen niet langer 
onder zich houden, nadat die percenten voldaan zijn. 
De zaak is volkomen duidelijk. Het ontwerp heeft 
niet anders te bepalen, dan dat het recht van terug-
houding , zoo en in dier voege als het buiten faillisse-
ment bestaat en met dezelfde gevolgen, blijft bestaan , 
als de schuldenaar failliet is. Dit is in art. 60 ondub 

belzinnig uitgesproken. Artikel 153 , tweede lid , 1°. is 
van dit artikel 60 een noodzakelijk gevolg. 

In artt. 110, 113 en 119 wordt thans op het recht 
van terughouding gelet. 

Uit 1°. vervallen de woorden: »haar blijkt dat". 
Wat onder 2°. en 3°. is vermeld, moet haar (de 
rechtbank) eveneens blijken. Het is wenschelijk, voor 
alle gevallen eene gelijke redactie uan te nemen. 

2°. Waar, zooals hier geschieden zal, het akkoord gerech-
telijk wordt gehomologeerd, dient ook aan hen, die tot 
het akkoord zijn toegetreden, de naleving van de overeen-
komst door de wet te zijn verzekerd. Is hieraan, vroegen 
sommigen , behoorlijk voldaan ? Het werd betwijfeld. Het 
artikel zegt wel is waar, dat de rechtbank de homolo-
gatie zal weigeren , indien de nakoming van het akkoord 
niet voldoende is gewaarborgd, maar noch in dit, noch 
in eenig ander artikel wordt geformuleerd, waaruit het 
voldoende van den waarborg moet blijken en welke zeker-
heid de schuldeischer verkrijgen zal, dat de hem toegezegde 
percenten op den bepaalden tijd uitbetaald zullen worden. 
De nakoming van het akkoord, zoo werd opgemerkt, 
moet gewaarborgd worden vooral door zekere borgstelling 
van derden, die zich verbonden hebben de percenten, 
welke boven de kosten uitgekeerd zullen worden , te vol-
doen. Het ware volgens sommigen wenschelijk, dit bier 
uit te drukken. Men vergelijke voorts het aangeteekende 
bij art. 161. 

Nog werd er de aandacht op gevestigd, dat nergens 
staat vermeld , wat bet akkoord moet inhouden. De faillis-
sementskosten althans bebooren daarin wel te worden 
vermeld. 

Wanneer is nakoming van het akkoord voldoende 
gewaarborgd ? Het ontwerp laat de beslissing aan den 
rechter over. Geen twijfel, dat, wanneer het akkoord 
niet anders bevat dan eene betalingsbelofte, de nako-
ming niet voldoende is gewaarborgd ; geen twijfel ook, 
dat , wanneer solide borgen zijn gesteld, zij wel vol-
doende is gewaarborgd. Maar tusschen deze gevallen 
liggen nog veelsoortige andere. Er kan ook zijneene 
hypothekaire inschrijving op het goed van derden , eene 
commissie van beheor en controle uit de schuldeischers 
en dergelijke. Een volkomen eerlijk en vertrouwd schul-
denaar kan met zekerheid aauwijzen , dat hij op andere 
wijze ia staat zal zijn tot voldoening der percenten. 
Aan den anderen kant levert borgstelling op zichzelf 
niet altijd een behoorlijken waarborg; dit hangt toch 
van de soliditeit der borgen af, enz. Feitelijk zijn de 
toestanden zoo verschilleud en doen ze in zoo onder-
scheiden vorm zich voor, dat de wet daarvoor geene 
regels geven kan. Het is daarom niet alleen het 
verstandigst, maar volstrekt noodig, de beslissing aan 
den rechter over te laten. De wet kan ook geene 
volledige opsomming geven van al de middelen , die 
kunnen strekken tot voldoenden waarborg van de 
nakoming van het akkoord. De beoordeeling van deze 
feitelijke quaestie moet daarom aan den rechter blijven. 

De faillissementskosten komen ten laste van den 
boedel en moeten integraal voldaan worden, onver-
schillig , of het akkooid daaromtrent iets bepaalt en 
wat bet bepaalt. 

Derde lid. De rechtbank kan ook ambtshalve de ho-
mologatie weigeren. Men veronderstelde, dat dit dhu toch 
bij gemotiveerde uitspraak zou moeten geschieden. 

In het eerste lid wordt thans in fine gelezen: >hare 
met redenen omkleede beschikking". 

Art. 154. Naar aanleiding van deze bepaling werd de 
vraag gedaan, of ook de curator of een niet appelleerend 
schuldeischer op kunnen komen bij de behandeling van 
het hooger beroep. 

De curator , wien als zoodanig de zaak niet aangaat, 
neemt aan de behandeling geen deel. Overigens is in 
art. 155 op bet hooger beroep, behoudens de aldaar 
gemaakte uitzondering , art. 152 toepasselijk verklaard. 

Art. 155. Eerste lid. Ook hier vroeg men, waarom in plaats 
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Tan «rechtscollege" niet wordt gesproken van »gerechtshof". 
Men vergelijke het aangeteekende bij de artt. 8 en 211. 

Het woord «rechtscollege" is vervangen door » ge-
reclitshof " (zie hierboven ad art. 8 , zevende liJ). 

Art. 157. Door de Staatscommissie was voorgesteld eene 
bepaling , in het door haar ingediend ontwerp opgenomen 
als art. 157 en luidende: «Wanneer de homologatie ge-
weigerd wordt op een der gronden in artikel 153 onder 
3°. vermeld, kan de schuldeischer, aan wien l>ij/!"ndere 
voordeelen zijn toegekend of die tot oneerlijke middrlen de 
hand heeft geleend, iu het faillissement geene rechten als 
schuldeischer meer uitoefenen." Door de Kegeering evenwel 
i s , zonder opgave van redenen, deze bepaling niet over-
genomen, hetgeen velen betreurden, daar zij baar be-
schouwden als eene gepaste straf voor hen, die zich aan 
de genoemde daden schuldig maken. 

Wat betreft art. 157 van het Regeeringsontwerp werd 
de vraag gedaan, wat zal gelden ten opzichte van den 
houder eener vordering met tijdsbepaling , die niet is opge-
kotnen. Zullen ten aanzien van dezen de regelen gelden , bij 
art. 131 betreffende de verificatie van dergelijke vorderingen 
aangenomen 'i En hoe is het met niet-geverifieerde vorde-
ringen onder ontbindende of opschortende voorwaarde (artt. 
129 en 130) ? 

De bepaling der Staatscommissie is niet overgeno-
men. Het is niet verdedigbaar op deze wijze, als straf, 
eene wettige vordering van haar effect te berooven. 
Ook zou zij, in strijd met de beginselen, aan ons bur-
gerlijk recht ten grondslag liggende, ten gevolge 
hebben , dat door de oneerlijke handeling van een der 
schuldeischers de andere schuldeischers zich zouden 
verrijken. De poenale sanctie vindt men in art. 345 
(indirect ook in art. 344, 2°.) van het wetboek van 
Strafrecht. 

Wat de vorderingen betreft, waarvan sprake is in 
de artt. 129—131, deze artikelen zijn alléén geschreven 
voor de verificatie en kunnen dus niet gelden voor 
vorderingen, van welke geene verificatie is gevraagd. 
Die eene vordering heeft met tijdsbepaling zal dus 
moeten wachten, totdat de vordering opeischbaar is 
geworden, enz. 

Art. 158. Men verwees naar hetgeen bij de algemeene 
beschouwingen betreffende deze en de achtste afdeeling 
naar aanleiding van het wegvallen van het slotakkoord is 
opgemerkt. 

In den tweeden regel leze men » akkoord" in plaats 
van » accoord". 

De drukfout is verbeterd. Buitendien is in den laatsten 
regel het woord » ander " weggelaten , daar het tot 
eene verkeerde opvatting aanleiding zou kunnen geven. 

Art. 160. Omtrent het stelsel, in dit artikel gevolgd, 
bleken de meeningen verdeeld. Volgens sommigen was 
de bepaling niet billijk en moesten zij, die vóór het ak-
koord hadden gestemd , geen verhaal hebben op de borgen. 
Deze leden wenschten het artikel aldus te formuleeren: 
»Tenzij de schuldeischers medegewerkt hebben tot het 
akkoord , behouden zij alle hunne rechten tegenover de 
borgen en medeschuldenaren van den gefailleerde." 

Dit zou volgens anderen , indien het akkoord als een 
overeenkomst en zijne werking als schuldvernieuweud wordt 
beschouwd, ook in overeenstemming zijn met art. 1460 
Burgerlijk Wetboek. Hiertegen werd opgemerkt, dat, waar 
volgens de toelichting op art. 157 het akkoord als eene 
overeenkomst wordt beschouwd tusschen den gefailleerde 
en de wettelijke vereeniging zijner schuldeischers, de schuld-
vernieuwing ook zou moeten werken ten aanzien van de 
tegenstemmers. 

De meeste leden vereenigden zich met het stelsel van het j 
ontwerp, ook al konden zij de opmerking in de Memorie i 
van Toelichting in verband met de belangen van den borg 
niet beamen, dat namelijk »het akkoord door de schuld-
eischer3 wordt aangenomen om zooveel te verkrijgen als 
onder de gegeven omstandigheden mogelijk is". Immers 
in de praktijk zullen de hiergenoemde schuldeischers, 
indien zij door borgen gedekt zijn, niet nauwkeurig 

toezien, of bij het akkoord al dan niet schade gelede» 
wordt. De gegoede borg kan altijd zelf voor de behar-
tiging van zijn belangen zorg dragen, want hij zal ia 
den regel gebruik kunnen maken van de bevoegdheid, 
bij art. 1877 Burgerlijk Wetboek verleend, en dus treden 
in de plaats van den schuldeischer. Deze bevoegdheid 
neemt de onhillijkheid weg, die volgens de eerstgenoemde 
leden in de bepaling van dit artikel gelegen zou zijn (1). 

Te recht wordt gewezen op art. 1877 Burgerlijk 
Wetboek. De borg, die volgens art. 1869,4°. Burger-
lijk Wetboek verplicht is, den schuldeischer terstond 
te voldoen , kan , dank zij art. 1877 Burgerlijk Wet-
boek en art. 135 ontwerp, de medebeslissing over 
het akkoord in eigen handen nemen. Daarmede is 
iedere onbillijkheid weggenomen. 

Tegen de door de bestrijders van het artikel voor-
gestelde bepaling geldt, behalve het bezwaar, in het 
Verslag aangevoerd, nog dit, dat het in vele gevallem 
de borgen en medeschuldenaren meer nadeel zal be-
rokkenen. De schuldeischer zal dan , om zijne rechten 
tegenover de borgen en medeschuldenaren van den 
gefailleerde niet te verliezen , in ieder geval tegen het 
akkoord moeten stemmen , ook al zouden de schuld-
oischers daardoor meer erlangen, dan bij insolventie, 
en dit ten nadeele van die borgen en medeschuldenaren , 
die dan meer zullen moeten bijpassen. 

Art. 161. Het is zeker de bedoeling, dat de homologatie 
in kracht van gewijsde is gegaan, maar dan behoort di t , 
evenals in art. 162, te worden uitgedrukt. 

Verder wenschte men de niet-naleving van het akkoord 
zooveel mogelijk te voorkomen , door den curator met de 
uitbetaling van de bij het akkoord bedongen percenten 
te belasten. Bij periodieke uitkeeringen behoort voldoende 
waarborg te worden gegeven. 

De aanhef worde gelezen : » Zoodra de homologatie 
van het akkoord in kracht van gewijsde is gegaan." 

Imperatief voor te schrijven, dat de curator belast 
moet worden met de uitbetaling der percenten, zou 
onnoodig de vrijheid van handelen , te dien aanzien, 
aan banden leggen. Het kon zelfs zijn , dat de schuld-
eischers er niet op gesteld waren. 

Preventief en repressief leveren de artt. 153 vlg. en 
165 vlg. ook voldoende waarborgen voor de naleving 
van hot akkoord. 

Art. 162. Tweede lid. Men keurde goed, dat, nadat 
de homologatie in kracht van gewijsde is gegaan, de cu-
rator aan den gefailleerde de tot den boedel behooreude 
goederen enz. zal hebben af te geven. Wat zal echter, 
zoo werd gevraagd, hieromtrent gelden bij vereffening ? 
Behoort ook daar niet uitdrukkelijk bepaald te worden , 
dat de gefailleerde zijne boeken en papieren terug erlangt ? 
Met het oog op art. 195 toch zal het bezit daarvan 
onmisbaar voor hem wezen. 

Tweede lid. Zie het aangeteekende op art. 193. 
Het woord > effecten " is weggevallen , ten gevolge 
van de opmerking bij art. 163. 

Art. 163. Met de regeling, in dit artikel getroffen , 
kon men zich over het algemeen vereenigen. Zij gaf ech-
ter aanleiding tot de navolgende vragen. Op welke wijze 
wordt de voorrang geregeld tusschen de verschillende cre-
diteuren op hetzelfde goed ? En behoort aan de geverifieerde 
schuldeischers niet het recht toegekend te worden, om 
eenig toezicht uit te oefenen op de juistheid der begrooting 
uoor den rechter-commissaris, in het derde lid bedoeld i 
Zal die begrooting den grondslag uitmaken der verrekening? 
Waarom, zoo vroeg men ten slotte, wordt in het eerste 
lid niet, gelijk in het tweede van art. 162, ook gesproken 
van effecten? 

Ter voldoening aan de geopperde bedenkingen is het 
derde lid van het artikel aldus gewijzigd: 

»Het bedrag, in het eerste lid bedoeld, en het deel 

(1) Mr. L. A. D E BBDTN. De merking van het actoord ten opticile 
van de borgen tan den failliet. Leiden t887, bladz. 4Ï. 
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daarvan, aan ieder scbuldeischer, krachtens zijn recht 
van voorrang, toe te kennen, wordt des noodig door 
den rechter-coinmissaris begroot.'' 

De eenige weg, om uit de moeilijkheden, die het 
geval uit den aard der zaak medebrengt, te geraken, 
is, om als de belanghebbenden het niet eens kunnen 
worden, de beslissing op te dragen aan den rechter-
commissaris. Eene der moeilijkheden is, dat het juiste 
bedrag, waarop de bevoorrechte schuldeischors aan-
spraak hebben, alleen kan gekend worden door realisatie 
van de goederen , waarop het voorrecht kleeft. Realisatie 
heeft echter niet plaats. Strikt genomen, zouden de 
schuldeischers de waarde dier goederen moeten bewij-
zen, of eigenlijk, wat die goederen , gesteld, zij werden 
verkocht, zouden opbrengen; een bewijs, bezwaarlijk 
te leveren. Van die vermoedelijke opbrengst hangt ook 
weer af, of van twee na elkander bevoorrechte schuld-
eischers een van beiden, dan wel beiden, batig zouden 
kunnen worden gerangschikt. Al deze quaesties moeten 
eene zoo eenvoudig mogelijke, voor alle partijen minst 
kostbare oplossing vinden, waartoe geen andere weg 
openstaat, dan den rechter-commissaris aan te wijzen 
om in geval van verschil te bepalen , wat aan iederen 
schuldeischer toekomt. De rechter-commissaris heeft, 
juist door zijne betrekking als zoodanig, de ruimste 
gelegenheid, zich te doen voorlichten en de zaak ten 
genoegen van allen te beëindigen. Wordt dit doel 
niet bereikt, de weg van art. 67 , eerste lid staat dan 
nog open. 

in art. 162 , tweede lid , is het woord » effecten " als 
overbodig nevens > goederen " doorgehaald. 

Art. 164. Dit artikel werd door onderscheidene leden af-
gekeurd. Het zal ten gevolge hebben, dat gedurende een 
jaar na de homologatie het handeldrijven voor den ge-
failleerde zoo goed als onmogelijk zal wezen. Gedurende 
dat tijdsverloop toch zal hem moeilijk krediet geschonken 
worden, daar immers na vernietiging van het akkoord de 
boedel in staat van insolventie kan geraken. De derde, bij 
wien krediet gevraagd wordt, kan niet beoordeelen, of er 
waarschijnlijkheid bestaat van vernietiging van het akkoord; 
bij hem weegt alleen het feit, dat er dienaangaande geene 
zekerheid te geven is. De gefailleerde , in wiens faillissement 
geen der in art. 153, sub 3°. bedoelde gevallen heeft 
plaats gehad, kan dus door deze wetsbepaling getrof-
fen worden. De bepaling treft buitendien niet alleen den 
gefailleerde, die bij het tot stand komen van het akkoord 
bedrog gepleegd, of een of meer schuldeischers bevoordeeld 
heeft, maar ook hem , in wiens faillissement door een derde, 
buiten zijn medeweten, oneerlijke middelen aangewend 
zijn. De Regeering wenscht geene premie te stellen op het 
voltooide bedrog en verdedigt daarmede het artikel. Men 
meende echter, dat lites finiri oportet en merkte op, dat de 
Regeering toch in haar systeem een jaar na de homologatie 
het door bedrog verkregen akkoord in wezen laat. 

De bedenkingen tegen dit artikel zijn gewichtig. 
Door eene wijziging daarvan is eerst wel getracht, 
aan de bezwaren te geinoet te komen, maar zonder 
voldoend resultaat. Het is daarom beter, het artikel 
te laten vervallen; het is daarom geschrapt. In ver-
band hiermede is in art. 166 en art. 167, eerste lid 
»vernietiging of' doorgehaald en is uit art. 19, eerste 
lid, sub 3°. weggelaten »de vernietiging en", gelijk 
mede: > met eene opgaaf der redenen " ; dit laatste , 
omdat dit nu overbodig is geworden , daar de reden 
van ontbinding geene andere is , dan de niet-nakoming 
van het akkoord. 

Art. 165. Eerste lid. Sommige leden maakten er bezwaar 
tegen , dat door eiken schuldeischer , die niet voldaan wordt, 
de ontbinding van het gehomologeerde akkoord gevorderd zal 
kunnen wordon. Volgens hunne meening mag daarin geene 
aanleiding gevonden worden, om het akkoord voor de 
andere schuldeischers te vernietigen , wat ook de groote 
bezwaren , verbonden aan de verdeeling, bij art. 171 voor-
geschreven , ten gevolge zal hebben. De Ronkursord-
nung kent dezen eisch tot ontbinding niet, omdat zij in het 
akkoord een vonnis, en niet eene overeenkomst ziet. 

De K jr.kursordnung staat, wat betreft de oaont-

bind baarheid van het akkoord wegens wanpraestatie, 
alléén. Zij wordt op dit punt ook door Duitscho 
schrijvers bestreden, bijv. KOHLKR, Lehrbuch det 
Konkursrechts, bladz. 497: » überwiegende Gründe 
(sprechen) für das franzcfsische System, was nilmlich 
die Auflösung des Vergleiches wegen Nichterfüllung 
des Vertrages betrifft". 

Ook is er geene regeling, die zoo weinig bezwaren 
oplevert, als art. 171 van het ontwerp, en stellig 
geene, waarbij de billijkheid beter wordt betracht. 

Derde lid. Vele leden wenschten deze bepaling te 
schrappen. Bij hen rees ernstige twijfel, of hierdoor de 
belangen der schuldeischers voldoende in het oog zijn ge-
houden. De upmerking werd daartegen gemaakt, dat de 
bepaling in overeenstemming is met het gemeene recht, 
waarop echter wederom werd aangevoerd, dat zulks alleen 
het geval is, wanneer men het akkoord als eene overeen-
komst heeft te beschouwen. Anders toch is het gemeene recht, 
in casu art. 1302 Burgerlijk Wetboek, hier niet toepasse-
lijk. De bepaling, zoo werd voorts opgemerkt, is bovendien 
ruimer dan evengenoemd artikel, dat slechts den termijn 
van éóne maand noemt, terwijl hier van » eenig uitstel" 
wordt gesproken. De vrees scheen niet ongewettigd, dat 
menig akkoord zou worden gesloten, waarvan de tijdige 
nakoming niet in de bedeling des gefailleerden l ag , 
maar hetwelk hij alleen had voorgesteld in de verwachting, 
dat de rechter van de hem hier gegeven bevoegdheid ge-
bruik zou maken. 

De leden, welke een tegenovergesteld gevoelen waren 
toegedaan, konden deze vrees niet deelen en geloofden 
niet, dat van deze bepaling een te veelvuldig of niet ge-
rechtvaardigd gebruik zou worden gemaakt, terwijl zij 
zeer wenschelijk kan zijn in de gevallen, waarin de ge-
failleerde bijv. gelden wachtende i s , die hem echter eerst 
over eenigen tijd zullen bereiken. Vreest men voor de 
mogelijkheid van een te lang uitstel, dan bepale men, 
evenals in art. 1302 Burgerlijk Wetboek, dat bet niet meer 
zal kunnen bedragen dan ééne maand. Men wenschte voorts 
tot de Regeering de vraag te richten, of haars inziens 
laatstgenoemd artikel van toepassing zal wezen , voor het 
geval art. 165, derde lid, uit het ontwerp mocht ver-
vallen. 

De vrees, door vele leden geuit, dat van deze be-
paling een te veelvuldig of niet gerechtvaardigd ge-
bruik zal worden gemaakt, wordt niet gedeeld. Zij 
zal even weinig tot misbruiken aanleiding geven , alg 
bet voorschrift van art. 1302, vierde lid Burgerlijk 
Wetboek. Omtrent de vraag, of laatstgemelde bepaling 
toepasselijk zal zijn , voor het geval art. 165 , derde lid 
uit het ontwerp mocht vervallen, is stellig de rnoge* 
lijkheid van verschil van zienswijze niet uitgesloten. 
Juist om twijfel daaromtrent te voorkomen, is eene 
stellige bepaling wenschelijk. Met hei oog op het 
daarmede beoogde doel bestaat intusschen geen be-
zwaar, daarin een termijn op te nemen. In het derde 
lid is daarom in plaats van de woorden »eenig uitstel" 
gesteld > een uitstel van ten hoogste éóne maand". 

Art. 166. Ook hier dient te worden beslist, of men 
persoonlijk dan alleen bij procureur kan verschijnen. 

Wat voor het verzoek tot faillietverklaring rech-
tens is, zal het door de verwijzing naar de artt. 4 en 
6—10 ook hier zijn. 

Art. 168. Indien vernietiging van het akkoord is uit-
gesproken op grond, dat eene gefingeerde vordering is 
geverifieerd (art. 121) of haar bedrag te hoog was, dan zal 
dit immers op de verificatievergadering medegedeeld en in 
het proces-verbaal opgenomen moeten worden? 

Door de weglating van art. 164 is de vernietiging 
van het akkoord vervallen. 

Art. 169. De bedoeling dezer bepaling is duidelijk, 
maar is zij wel juist geformuleerd ? Ook gedurende het 
faillissement blijven immers de verbintenissen, door den 
gefailleerde na de faillietverklaring aangegaan, van kracht 
(art. 23)? 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1892-1893. 
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De geopperde bedenking heeft geleid tot vervan-
ging der woorden «blijven van kracht" door: » zijn 
voor deD boedel verbindend". 

Art. 170. Men zie de opmerkingen, waartoe dit artikel 
aanleiding gaf, bij art. 138. 

Daar er geen aanleiding is gevonden tot wijziging 
van het artikel, mogen de gronden, in de Memorie 
van Toelichting aangevoerd, het behoud van dit arti-
kel rechtvaardigen. 

Art. 171. Tweede lid. Sommigen achtten het onbillijk, 
dat in het overschietende door oude en nieuwe schuld-
eischers gelijkelijk zou worden gedeeld. De eersten be-
hoorden huns inziens een preferent recht te hebben boven 
degenen , die eerst Da de homologatie van het akkoord met 
den schuldenaar hebben gehandeld, zooals art. 48 der 
Amsterdamse lic ordonnantie van 1777 op de desolate boe-
delskamer dat bepaalde. De laatsten toch wisten of koDden 
•weten, in welken toestand de schuldenaar verkeerde, 
terwijl de eersten meestal niet konden voorzien, dat hij 
daarin zou geraken. 

Anderen evenwel vereenigden zich met het hier door 
de Regeering gevolgde stelsel. Het actief, dat in dit 
stadium van het faillissement in den boedel aanwezig mocht 
rijn, zal meestal van de nieuwe schuldeischers afkomstig 
wezen en het ware dus onbillijk, aan de oude daarop een 
preferent recht toe te kennen. Op eerstgenoemde wijze zou 
men het den gefailleerde bovendien onmogelijk maken, na 
de homologatie van bet akkoord wederom overeenkomsten 
aan te gaan, daar niemand bereid zou worden gevonden, 
onder die omstandigheden met hem te handelen. 

Dit laatste gevoelen wordt geheel gedeeld. Prefe-
rentie behoort niet te worden verleend, tenzij daar-
voor zeer geldige en dringende redenen bestaan, die 
hier niet aanwezig zijn. Zoo ooit, dan mag hier een 
beroep worden gedaan op de paritas creditorum. 

ZBVENDK AFDBBLING. 

Van de verefening des boedels. 

Men vroeg, waarom in deze afdeeling niet is opgenomen 
de bepaling van art. 870 Wetboek van Koophandel, voor-
schrijvende, dat na het sluiten der algeheele rangschikking 
de rechtbank de doorhaling gelast van inschrijvingen op 
de verkochte goederen. Het ontbreken van eene dergelijke 
bepaling zou het ongewensebte gevolg kunnen hebben, 
dat de verkoop van bezwaarde goederen in het faillissement 
moeilijkheden ondervond. Men verwees voorts naar het 
aangeteekende bij art. 143, tweede lid. 

Ter voorziening in de aangeduide leemte wordt na 
art. 188 een nieuw artikel ingelascht, luidende: 

»De rechter-commissaris beveelt de doorhaling der 
hypothekaire inschrijvingen, waarmede een tot den 
boedel behoorend onroerend goed is bezwaard, zoodra 
de uitdeelingslijst, waarbij de opbrengst van het goed 
tot verdeeling is gekomen, verbindend is geworden. 

>Op verkoop van schepen , tot den boedel behoorende, 
door den curator, is artikel 575 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering toepasselijk." 

In tweeerlei opzicht wijkt de bepaling van het 
eerste lid af van art. 870 Wetboek van Koophandel. 

In de eerste plaats wordt de bevoegdheid om de 
doorhaling te bevelen , gegeven aan den rechter-com-
missaris, daar het onnoodig is , de rechtbank met dit 
bevel te belasten. Immers de zaak wordt reeds be-
slist door de uitdeelingslijst, welke uitmaakt, welke 
hypothekaire schuldeischers batig worden gerangschikt 
en voor welk bedrag. De doorhaling is het noodza-
kelijk gevolg van deze verdeeling der opbrengst onder 
de rechthebbenden. 

In de tweede plaats wordt niet, zooals in art. 870 
Wetboek van Koophandel, naar de artt. 1257 vlg. 
Burgerlijk Wetboek verwezen. Het bedrag toch, waar-
voor de ingeschreven schuldeischers zijn geverifieerd, 
beslist over hunne aanspraken op de opbrengst en 
tevens over het bedrag, waarvoor zij eventueel (d. w. z. 

bij voldoende opbrengst), batig kunnen worden ge-
rangschikt. 

Het tweede lid behoeft geen nadere toelichting; 
ook daardoor wordt eene leemte in het ontwerp aan-
gevuld. 

Art. 173. » Het volkomen nuttelooze vonnis van insol-
ventverklaring wordt door het ontwerp afgeschaft." Aldus 
de Memorie van Toelichting. Sommigen echter konden het 
nuttelooze van dit vonnis niet inzien en achtten het ten 
behoeve van hen, die anders wellicht bereid zouden worden 
gevonden met den gefailleerde zaken te doen, wenschelijk, 
dat de staat van insolventie uitdrukkelijk werd uitgesproken. 
Zij wenschteu zelfs verder te gaan, dan het bestaande recht, 
en de verplichting tot openbaarmaking van het vonnis 
in de wet op te nemen. De kosten, waarop de Memorie 
van Toe ichting wijst, zullen gering zijn, daar immers het 
ontwerp voor alle stukken, in het faillissement op te maken f 
de zegel- en registratiekosten opheft. 

Anderen evenwel beschouwden, met de Memorie van 
Toelichting, het vonnis van insolventverklaring als eene 
noodelooze formaliteit, die slechts dienen zou, om een reeds 
duidelijk bestaanden toestand te registreeren. Het faillisse-
ment toch is gepubliceerd en blijft bestaan, zoolang het 
niet is ingetrokken; zij, welke van dien toestand onkundig 
zijn, hebben dit slechts aan zich zelf te wijten. Nu het 
ontwerp er juist naar streeft, om onnoodige formaliteiten 
en kosten, zij het ook geringe, te vermijden, behoort 
meergemeld vonnis daarin niet te worden opgenomen. 

Tweede lid. Is , vroegen sommigen , hieronder hetzelfde 
begrepen als in art. 21 vermeld wordt ? Het autwoord 
luidde, dat hier iets anders bedoeld is, daar het in art. 21 
vermelde buiten het faillissement blijft. Wat betreft het 
woord > huisraad" vergelijke men het aangeteekende bij 
art. 21 , 1°. 

De gronden , aangevoerd voor de afschaffing van het 
vonnis van insolventverklaring, schijnen alleszins af-
doende. 

Tweede lid Hieronder vallen andere goederen, dan 
die, welke in art. 21 worden vermeld en buiten het 
faillissement blijven. 

Ook in de Nota van den heer LEVY wordt, wegens 
den moreelen indruk daarvan, teruggewenscht een 
vonnis van insolventie en dat van rehabilitatie. De be-
doelde moreele indruk bestaat echter bloot in theorie. 
Wel wil de steller der Nota gelet hebben op de > wer-
kelijkheid", maar in werkelijkheid zijn het alleen 
juristen en enkele met de faillissements-praktijk ver-
trouwden , die weten, dat er een vonnis van insolventie 
bestaat en wat dit beteekent; zulke wettelijke finesses 
dringen niet tot de groote massa door. 

Art. 174. De bedoeling van het laatste gedeelte van het 
artikel is, om , in enkele gevallen, de kosten van een open-
baren verkoop te besparen. Velen waren echter van oordeel, 
dat hier den rechter-commissaris eene te groote vrijheid 
is toegekend. 

Onderhandsche verkoop kan zeer geweuscht zijn 
voor ter beurze verhandelbare goederen en zelfs voor 
andere. Kan er gegronde vrees zijn, dat de rechter-
commissaris van de hem gegeven vrijheid misbruik 
zal maken ? 

Art. 175. » Door de commissie uit de schuldeischers aan 
te geven". Is, vroeg men, bij dit voorschrift het advi-
seerend karakter dier commissie niet uit het oog verloren ? 

De bedenking is juist. Het artikel is ook niet ge-
heel overeenkomstig hetgeen daarvan in de Memorie 
van Toelichting is gezegd. De woorden >doordecom-
missie uit de schuldeischers aan te geven, of zoo die 
er niet i s" , worden weggelaten. 

Zoo er eene commissie uit de schuldeischers is , moet 
deze immers vooraf reeds gehoord worden, krachtens 
art. 78. 

Over het bij dit artikel bijgevoegde tweede lid, zie 
het aangeteekende bij art. 180. 
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Art. 177. Tegen deze bepaling bestond bij sommigen 
bezwaar, als leidende tot voortzetting van de alimentatie 
des schuldenaars en kunnende strekken ten nadeele des 
beedels. Met het oog op art 21 , 3°. werd bovendien ge-
vraagd, of de rechter-commissaris ook de bevoegdheid heeft, 
een gedeelte voor den boedel in te houden. 

In den rechter-commissaris en den curator mag 
zooveel vertrouwen worden gesteld, dat hun de be-
voegdbeid, in dit artikel omschreven, kan worden 
toegekend , zonder vrees , dat zij daarvan ten nadeele 
des boedels een verkeerd gebruik zullen maken, veel 
minder nog tot een door de wet niet gewild doel. 

De vraag, of de rechter-commissaris, met het oog 
op art. 21 , 3°. (waarschijnlijk is bedoeld art. 21, 2°.), 
de bevoegdheid heeft, een gedeelte voor den boedel 
in te houden , wordt ontkennend beantwoord. 

Art. 178. Men vroeg, of dit artikel, voor het bedoeld 
stadium van het faillissement, in plaats van art. 84 treedt. 
Zoo neen, is het facultatief gestelde art. 178 dan wel noodig? 
Geantwoord werd, dat bij dit artikel aan de niet-geveri-
fieerde schuldeischers de gelegenheid gegeven wordt, hunne 
vorderingen alsnog te doen erkennen. Art. 84 handelt 
enkel over de bevoegdheid om te vergaderen. 

Voorts werd opgemerkt, dat in dit artikel een vonr-
schrift behoort te worden opgenomen omtrent een uit te 
brengen verslag over den staat der liquidatie, dat, telkens 
na afloop van zekeren tijd, ter visie wordt gelegd. Hier-
aan bestaat werkelijk behoefte. 

Nog werd het wenschelijke betoogd , om , als het akkoord 
niet aangeboden of wel verworpen is, de mogelijkheid te 
openen , dat. terstond de crediteuren over de vereffening 
geraadpleegd worden. Aldus toch kan men de moeite en 
kosten eener afzonderlijke vergadering ontgaan. Velen 
meenden, dat de rechter-commissaris dan in den regel 
eene vergadering zou beleggen, om het verwijt te ontgaan 
van een of anderen schuldeischer, dat de schuldeischers 
geheel buiten het faillissement werden gehouden, terwijl 
het voor hen maar weder onnoodige moeite veroorzaakt, 
steeds die vergaderingen bij te wonen. 

Ten slotte vroeg men, of in dit artikel niet vermeld 
behoort te worden, dat de oproeping in de j^ederlandsche 
Staatscourant kosteloos geschiedt. 

Art. 84 handelt in het algemeen over de bevoegd-
heid om eene vergadering te beleggen; het onder-
havig artikel over eene vergadering tot het aldaar 
bepaald omschreven doel. Zouder deze bepaling ware 
het op zijn minst genomen twijfelachtig, of in eene 
vergadering , als hier bedoeld , nog schuldvorderingen 
geverifieerd kunnen worden (vgl. de artt. 108 vlg. 
en 187). 

Inlassching van de woorden >t=n minste tien dagen 
vóór de vergadering" tusscheu »de schuldeischers " 
en > bij brieven " is raadzaam. 

Een voorschrift omtrent een verslag over den stand 
der liquidatie zou in dit stadium van geen nut zijn. 
Zoodra hierbij inderdaad belang is, geldt de bepaling 
van art. 183. Achten echter de schuldeischers intus-
schen zich niet genoegzaam ingelicht, art. 84 opent 
hun den weg, beter ingelicht te worden. 

Nergens is den rechter-commissaris verboden om 
de schuldeischers, wanneer geen akkoord is aaDge-
boden, terstond over de verelT''ning te raadplegen, 
hoezeer zoodanige onmiddellijke raadpleging , wanneer 
een aangeboden akkoord verworpen is, met het oog 
op art. 149 wel eens praematuur kon zijn. 

De oproeping geschiedt alleen in de nieuwsbladen, 
bedotdd in art. 14, dus niet in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

Art. 179. Men vroeg, wat geschieden zal, wanneer 100 °/o 
kan worden uitbetaald, hetzij door verkoop der aanwezige 
goederen, hetzij uit eene erfenis of schenking. Deze gevallen 
mogen zeldzaam wezen, zij zijn toch voorgekomen. De vraag 
klemt te meer, nu het ontwerp de rehabilitatib afschaft. 

Wanneer 100°/o kan worden uitbetaald, zal de rechter-
commissaris daarvan de uitdeeling bevelen. En daar-
mede zal het faillissement ten einde zijn. 

Ait. 180. Eerste lid. Deze bepaling onderstelt, dat de 
tu8schenkomst der rechtbank hier niet noodig zal zijn. De 
aandacht werd er echter op gevestigd. dat volgens art. 71 
de vaststelling van het salaris van den curator door de 
rechtbank geschiedt. 

Voorts werd gevraagd, of bij voorloopige uitdeelingen 
ook reeds salaris wordt toegekend. De vermelding daarvan 
behoort óf hier te vervallen, óf wel de zaak beter geregeld 
te worden. 

Ten slotte werd het te omslachtig geacLt, op de uit-
deelingslijst aan te wijzen, hoeveel elke crediteur ont-
vangt. Immers komt er naderhand gegrond verzet, dan 
moet alles weder anders worden berekend. 

Tweede lid. Ook hier is verzuimd, melding te maken 
van het recht van terughouding. Men vergelijke het a»n-
geteekende bij art. 60. 

Eerste lid. Alvorens de uitdeelingslijst op te maken , 
zal de curator den rechter-commissaris verzoeken, zijn 
salaris door de rechtbank te doen vaststellen. 

De vermelding van het salaris behoort niet te ver-
vallen. Iu den regel zal slechts ééne uitdoeling plaats 
hebben na afloop der vereffening ; het salaris mag dan 
op de uitdeelingslijst niet ontbreken. In grootere 
faillissementen zullen wellicht somtijds meer uitdeelin-
Ken geschieden. Evenals dan op de eerste uitdeelings-
lijst de uitgaven aan faillissementskosten tot op dat 
oogenblik voorkomen en op de latere lijsten telkens 
de kosten, na de voorgaande uitdeeling gemaakt, 
zal op die lijsten ook telkens, gesteld bijv., dat het 
salaris percentsgewijs van de uitdeeling is toegekend, 
zoodanig deel van het salaris worden uitgetrokken, 
als behoort. Er is geen reden om den curator tot het 
einde van het faillissement op zijn salaris te laten 
vrachten , terwijl men den schuldeischers in mindering 
van het hun toekomende uitbetalingen doet. 

Het is voor ieder schuldeischer van onmiskenbaar 
belang, dat hij op de uitdeelingslijst kan nagaan, hoeveel 
zijn deel bedraagt en of dit goed is berekend. Den 
omslag, die daarvan het gevolg kan zijn , dient men 
zich ter wille van het doel te getroosten. 

Tweede lid. Verzuim bestaat hier niet. Recht op 
integrale betaling hebben de schuldeischers , die recht 
van terughouding hebben, niet. Wel kunnen zij 
weigeren de goederen , die zij onder zich hebben , af 
te geven , zoolang zij (buiten het geval van akkoord) 
niet integraal worden voldaan. De curator zal dus 
hebben na te gaan, wat met het oog op de waarde 
der teruggehouden goederen voor den boedel voor-
deeliger is : percenten betalen en de goederen onder 
den schuldeischer laten , of integraal betalen , maar dan 
ook de goederen in deu boedel terugbrengen. In ver-
band hiermede wordt een nieuw tweede lid aan art. 175 
toegevoegd, luidende: 

»Voor zooveel dit in het belang is van den boedel, 
brengt de curator de goederen, waarop schuldeischers 
recht van terughouding uitoefenen , door voldoening 
der vorderingen , waaraan dit recht is verbonden , in 
den boedel terug." 

Art. 182. » Omgeslagen over ieder deel van den boe-
del. " Wordt daarmede bedoeld , over elk meubel, dan wel 
afzonderlijk over de roerende en onroerende goederen ? De 
bepaling scheen niet duidelijk geformuleerd. De Moinorie 
van Toelichting spreekt van elk stuk. 

Feitelijk zal de omslag slechts behoeven te geschieden 
over die deelen van den boedel, waarvan de opbrengst 
tot eene afzonderlijke verdeeling aanleiding geeft. Bij 
voorbeeld, er zijn geene schuldeischers met recht van 
voorrang, dan is het volmaakt onverschillig, of van 
iederen post van ontvang éénzelfde percentage voor 
kosten wordt afgetrokken, dan wel in eens van de 
totaalpost der ontvangsten gelijk percentage. Zijn er 
daarentegen hypotheekhouders, die door den curator 
hebben laten verKoopen, en bevoorrechte schuldeischers , 
dan zal het noodig zijn den omslag te doen: 1°. over ie 
opbrengst van het verhypothekeerde onroerend goe i , 
2*. over de opbrengst van die goederen, waarop één-
zelfde voorrecht kleeft, 3°. over de opbrengst der 
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goeduren, niet bij voorrang aan eenig schuldeischer 
verboaden , die het onderpand der concurrente schuld-
eischers uitmaken. Van ieder dezer posten, ouder 1, 
2 eu 3 vermeld, wordt wel hetzelfde percentage af-
getrokken, maar de aftrek moet telkens afzon lerlijk 
geschieden, omdat de verschillende saldo's nier. op 
dezelfde wijze ten bate van alle schuldeischers komen, 
maar naar verschillende maatstaven verdeeld worden, 
naarmate van ieders voorrang. 

Art. 183. Behoort ook hier niet bepaald te w>rden , 
dat de plaatsing in de Nederlaudsche Stunt'scoiraut !oste-
loos geschiedt ? 

Ook hier is geen plaatsing in de Staatscourant 
voorgeschreven. 

Art. 184. Eerste lid. Aan wien wordt dat verzet betee-
kend ? Wenschelijk kwam het voor, te lezen: »ter griffie 
aan den curator beteeAend". Dezelfde leemte bestaat thans 
in art. 867, eerste lid, Wetboek van Koophandel. 

Eenige leden achtten g*en exploot noodig en een brief, 
te bezorgeu ter griffie, voldoende, desnoods tegen ontvang-
bewijs. 

Nanr aanleiding van de gemaakte opmerkingen is 
het artikel gewijzigd als volgt: 

» kan ieder schuldeischer in verzet 
komen tegen de uitdeelingslijst, door inlevering van 
een met redenen omkleed bezwaarschrift ter griffie; 
hem wordt door den griffier een bewijs van ontvangst 
afgegeven ". 

»Het bezwaarschrift", enz. 
Het vereischte van een exploot is hiermede vervallen. 
In verband hiermede wordt: 
in art. 185 na het woord «opposanten" ingevoegd: 

»en den curator"; 
art. 186 gelezen als volgt: 
»Op den bepaalden dag wordt ter openbare terecht-

zitting door den rechter-commissaris een schriftelijk 
rapport uitgebracht, en kan de curator en ieder der 
schuldeischers in persoon of bij gevolmachtigde de 
gronden uiteenzetten ter verdediging of bestrijding 
van de uitdeelingslijst. 

»Op denzelfden dag, of anders zoo spoedig mogelijk , 
geeft de rechtbank hare met redenen omkleede be-
schtkking"; en 

in art. 187 tweemaal »exploot" veranderd in >be-
zwaarschrift". 

Art. 185. Moet niet bepaald worden, dat ook hier alles 
kosteloos geschiedt, evenals in de artt. 97 en 183 ? 

»Ter inzage" is veranderd in: > ter kostelooze 
inzage". 

Art. 188. Tweedelid. Men begreep, dat hier geen cassatie 
was vermeld , maar geenszins, dat van hooger beroep niet 
wordt gesproken. Of is dit toegelaten ? 

Het hooger beroep wordt uitgesloten door art. 85. 

Art. 189. Eerste lid. » Zoolang niet omtrent zijne vor 
dering beslist zal zijn." Ofschoon de Memorie van Toe-
lichting die woorden ook toepasselijk wil maken op het 
geval, dat de opschortende voorwaarde eener voorwaar-
delijk toegelaten vordering (art. 130, tweede lid) is ver-
vuld, achtte men toch deze uitdrukking voor dit geval 
niet juist, iu allen gevalle onduidelijk. 

De onjuistheid of onduidelijkheid kan niet worden 
toegegeven (vgl. de Memorie van Toelichting blz. 69, 
sub 4°., vierde alinea); de al of niet-vervulling der 
opschortende voorwaarde beslist inderdaad over het lot 
der vordering. 

Art. 193. Eerste lid. > Is het faillissement opgeheven". 
Deze uitdrukking is onjuist; het faillissement is in dit 
stadium niet opgeheven, maar vervolgd tot zijne uiterste 
consequentiën. 

Tweede lid. Men vroeg, of door de bepaling, dat de 

curator rekening en verantwoording aan den rechter-
commissaris doet, de betrekking tusschen hem en den 
gefailleerde wordt geacht daarna niet meer te bestaan. 
Kan de gefailleerde ook iu beklag komen, wanneer hij 
meent, dat door de behandeling van het faillissement zijn» 
belangen verwaarloosd zijn 'i 

Enkele leden weuschten aan deze bepaling toe te voegen 
de woorden: » eu wordt door dezeu ontslagen ". 

Eerste lid. >is het faillissement opgeheven " is ver-
vaugeu door » neemt het faillissement een einde ". 

(Ter tegemoetkoming aan de in het Verslag bij art. 17S 
gemaakte opmerking werd door den Minister toegezegd, 
den aanhef van dit artikel te wijzigen als volgt: 

» Zoo i ra aan de geverifieerde schuldeischers bet vallo 
bedrag hunner vorderingen is uitgedeeld, of zoodra" enz. 

De Minister is voorts van meening, dat wegens da 
verandering , aangebracht in de artt. 14 en 15 , ook in dit 
artikel »griffier" moet worden vervangendoor «curator ".] 

Tweede lid. Doordat het faillissement beëindigd is, 
zal de betrekking tusschen gefailleerde en curator van 
zelf ophouden te bestaan. Wat met » beklag" be-
doeld wordt, is niet duidelijk. Of indien daartoe feite-
lijke grond is , de schuldenaar tegen den curator eenige 
actie heeft, is eene vraag van gewoon burgerlijk recht, 
die in de faillieteuwet geene oplossing behoeft. 

Eene bijvoeging van de woorden » en wordt door 
dezen ontslagen " zou zelfs minder juist zijn. De cura-
tor defungeert van zelf, wanneer het faillissement is 
geëindigd en er voor hem niets meer valt te doen. 
Blijkt echter achterna, dat er nog wel wat te doen 
is, dan treedt hij weder op, zooals art. 194 bepaalt. 

De aanvang van het tweede lid wordt, in verband 
met art. 192, tweede zinsnede gelezen: » Na verloop 
van eene maand doet", enz. 

Bij art. 162, alinea 2 is aangedrongen op eene ana-
loge bepaling voor het geval van insolventie. Dien-
tengevolge wordt aan art. 193 Let volgende derde 
lid toegevoegd: 

» De boeken en papieren, door den curator in dea 
boedel gevonden, worden door hem tegen behoorlijk 
bewijs aan den schuldenaar afgegeven." 

ACHTSTE AFDRBLING. 
Van den rechtstoestand des schuldenaars na afloop 

van de vereffening. 
De rechtstoestand, waarin de schuldenaar na afloop der 

vereffening zal geraken, zal verre van benijdbaar wezen. 
De Staatscommissie erkende dit en had daarom in de arti-
kelen 197—204 van haar ontwerp het slotakkoord op-
genomen (1). De Regeering, hoezeer in den aanhef der 
Memorie van Toelichting mededeelende, dat aan hare wets-
voordracht niet slechts de voorstellen dier commissie ten 
grondslag liggen, maar dat deze zelfs daarbij zooveel moge-
lijk woordelijk zijn gevolgd, heeft zonder een enkel woord 
van toelichting het slotakkoord laten vervallen. Men meende, 
dat de adviezen van onderscheidene Kamers van Koophan-
del (2) daaraan wellicht niet vreemd zijn geweest. Ook 
onderscheidene leden waren weinig voor eene dergelijke 
instelling gestemd, daar zij huns inziens de deur zou ope-
nen voor sluipakkoorden. Het slotakkoord zou bovendien 
slechts in het gunstigste geval eenige weinige debiteuren 
helpen en voor deze;i, niet voor allen, de harde bepa-
ling van art. 195 wegnemen. Beter kwam het dan ook 
voor, deze bepaling in milderen zin te wijzigen; men 
zie voorts het sub III , 4°. aangeteekende. Dat de credi-
teuren hunne rechten herkrijgen wa3 voor de hier be-
doelde leden geen bezwaar; arrest op goederen, door 
den gefailleerde verkregen, zouden zij willen toelaten. 
Immers de debiteur kan weder faillissement aanvragen, en 
in dat geval is een akkoord mogelijk; eene dergelijke 
regeling scheen verkieslijk boven de thans aangenomen 
heropening van het faillissement. En zijn er geen goe-
dereu van belang, dan zal geen arrest gelegd worden of 
wel art. 16 te baat kunnen worden genomen. Vast behoorde 

(1) Mr. F. J. VAN HAKBNCARBPBI,. Opvolgmd accoord en aeeoord M 
tlotuitdttlinj. Amsterdam 1891. 

(3) B. v. die van Amsterdam, Arnhem, 's Graveohaga eu Utrecht. 
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echter te staan, dat de executie niet kan worden voortgezet, 
maar opnieuw moet worden aangevraagd; daardoor toch 
zou reeds de hardheid , in art. 195 gelegen, minder groot 
worden. Uit art. 33 blijkt overigens, dat zulks ook in de 
bedoeling van bet ontwerp ligt, maar bet scheen twijfol-
aebtig , of art. 195, bepalende, dat de schuldeischers hunne 
rechten van executie herkrijgen, dienaangaande duidelijk 
genoeg is. Overigens blijft hier alleen de vraag, of in dat 
geval bij faillissement de nieuwe crediteuren niet ten 
behoeve der oude benadeeld worden ; de goederen toch zijn 
door de eerste aangebracht, en de laatste deelen toede. 
Het antwoord luidde, dat niemand krediet behoeft te geven 
aan een insolventen debiteur. 

Wat echter den lijfsdwang betreft, in dat opzicht be-
hoorde naar veler oordeel art. 195 wijziging te ondergaan. 
Alles, wat de debiteur bezit, is gearresteerd ; de daarna 
toegepaste lijfsdwang zal derhalve niet meer treffen een 
onwilligen, maar een behoeftigen schuldenaar. Art. 16 
baat hein niet, want ook in het daar bedoelde geval kan 
terstond de lijfsdwang op hem toegepast worden. Het bieraan-
genomen beginsel was, meenden deze leden, in lijnrechten 
strijd met dat, waarvan de lijfsdwang uitgaat, dat namelijk 
de insolvente debiteur , tegen wien lijfsdwang is toegepast, 
daaruit moet ontslagen worden, indien hij aantoont niet 
in staat te zijn te betalen (1). 

Door andereu werd hiertegen opgemerkt, dat men ook 
thans vaak tot lijfsdwang zijne toevlucht neemt, niet alleen 
tegen eeu onwilligen , omar ook tegen een behoeftigen 
schuldenaar , ten einde diens familiebetrekkingen daardoor 
te nopen, hem buu gellelijken steun te verschaffen. In 
zoover konden deze ledeu dus geenszins toegeven , dat deze 
bepaling in strijd is met den aard van den lijfsdwang. Zij 
waren echter met eerstgenoemde leden van oordeel, dat 
het voorschrift van art. 195 in zijne algemeenheid te 
streng moet geacht worden, en dat, blijft het bestaan, 
die strengheid door het behoud van de mildere bepalingen , 
in de artt. 890 en 891 Wetboek van Koophandel vervat, 
behoort te worden verzacht. 

Eindelijk werd nog de aandacht gevestigd op de 
Bankruptcy Act 1883, 46 en 47 Victoria, die inSect. 28 
den te goeder trouw zijnden debiteur te hulp komt, door 
hem de bevoegdheid te geven van den rechter een » order 
of discharge" te vragen, terwijl de Baukruptcy Act 1869 
daarentegen bepaalde, dat de crediteuren na verloop van 
drie jaren na de sluiting van het faillissement het saldo 
hunner vorderingen op den failliet mogen verhalen , tenzij 
inmiddels een dividend van minstens 50 pet. is voldaan (2). 

Ten opzichte van de rechten der oude schuldeiscbers 
wordt verwezeu naar het sub titel I sub 3 , 4°. aan-
geteekende. Dat de executie niet kan worden voort-
gezet, maar opnieuw moet aanvangen, ligt niet alleen, 
gelijk wordt opgemerkt, in de bedoeling van het 
ontwerp, maar volgt onbetwistbaar uit de ondubbel-
zinnige woorden van art. 33 > dadelijk een einde 
neemt". Rn daarmede is in volkomen overeenstemming 
art. 195 , bepalende, dat in het daar bedoelde geval de 
schuldeischers de aldaar omschreven rechten herkrijgen. 

Zonder dat met alle argumenten, door de bestrij-
ders van den lijfsdwang aangevoerd, kan worden in-
gestemd , is er toch geen afdoend bezwaar om te vol-
doen aan den wensch, dat de schuldenaar, na het 
einde van het faillissement, ter zake van zijne vroegere 
schulden gevrijwaard blijve voor executie bij lijfsdwang. 
Hiervoor is, na overweging van de verschillende wijzen , 
waarop die wensch kan worden vervuld, het beste 
voorgekomen, den lijfsdwang te dier zake geheel uit 
te sluiten. Het wordt niet ontkend, dat hiertegen wel 
bezwaren in het midden kunnen gebracht worden, maar 
ook tegen eene andere wijze van voorziening rijzen 
gewichtige bedenkingen. In het Verslag wordt ten 
slotte wel de aandacht gevestigd op sectie 28 der 
Bankruptcy Act 1883, maar in Engeland zelf voldeed 
die regeling niet, waarom die sectie aldaar dan cok 

(i) Tegen het voorgestelde art. 195 verklaarden zich dan ook de 
Kamers van Koophandel te Arnhem, 's Gravenhage, Rotterdam en 
Schiedam. Vg-l. ook mr. HINGST , Recht tgeleerde Bijdragen en Bijblad„ 
1886)87, Afd. 1), bladz. 05. 

(i) Mr. J. WOLTMAN , t. a. p., bladz. 84. 

reeds we Ier gewijzigd werd bij de bankruptcy Act 
1890. Btj deze wet werd weder in onderscheidene op-
zichten teruggekomen op de bepalingen der wet van 
1883 Zie verder bij art. 195. 

Art. 195. » Na afloop ". Waarom niet in overeenstem-
ming met de redactie van het eerste lid van art. 193: 
» nadat het faillissement is opgeheven"? 

♦ Herkrijgen de schuldeischers al hunne rechten 
van executie". Deze uitdrukking scheen sommigen onjuist 
toe; art. 33, eerste lid , bepaalt toch, dat het vonnis van 
faillietverklaring alle gerechtelijke tenuitvoerlegging op 
roerende of onroerende goederen vanden schuldenaar, vóór 
het faillissement aangevangen, dadelijk een einde doet 
nemen , zoodat, naar hun oordeel, hier moeilijk van her-
krijgen van rechten van executie kan gesproken worden. 

» Zocals die zijn geverifieerd". Wat zal gelden ten 
opzichte van den niet-geverifieerden crediteur, indien diens 
vordering was op tijd of voorwaardelijk ? Is die nu credi-
teur voor de contante waarde ? Het lag, meende men, 
in de bedoeling van het artikel, deze vraag ontkennend 
te beantwoorden. Men vergelijke het aangeteekende op 
art. 157. 

Overigens veronderstelde men, dat op goederen , waarop 
iemand het recht van terughouding bezit, nu ook dtt 
recht ongestoord uitgeoefend kan worden. 

» Na afloop". Kan het wel de bedoeling zijn, hier 
het tegenovergestelde te verlangen, als bij art. 193? 

» Herkrijgen de schuldeischers al hunne rechten van 
executie." De onjuistheid dezer uitdrukking kan niet 
worden ingezien. Door het faillissement verliezen de 
schuldeischers hun afzonderlijk recht van verhaal tegen 
den schuldenaar; zij zijn verplicht zich te onderwerpen 
aan de faillissementsprocedure. Na afloop van hetfail-
lissemeut herkrijgen zij het recht om individueel op 
te treden, den schuldenaar zelven aan te spreken en 
diens goederen (volgens het ontwerp ook diens per-
soon) aan te tasten. 

» Zooals die zijn geverifieerd." Te recht wordt eene 
ontkennende beantwoording der gestelde vraag ge -
acht in de bedoeling van het ontwerp te liggen. 
In verband met art. 196 kunnen, ten aanzien van de 
geverifieerde schuldeischers, genoemde woorden in-
tusschen overbodig geacht worden. 

Om voor het overige aan de geopperde bedenkingen 
te gemoet te komen, wordt art. 195, na » schuld j 
eischers ", gelezen : » voor hunne vorderingen , in zoo-
verre deze onvoldaan zijn gebleven, hunne rechten van 
executie op de goederen van den schuldenaar." 

De ten slotte ten aanzien van het recht van terug-
houding gemsakte veronderstelling wordt alleszins 
juist geacht. 

[Door de Commissie werd in overweging gegeven, de 
eerste vijf woorden van dit artikel, in verband met het 
opschrift der afdeeling, te doen vervallen. De Minister 
verklaarde zich hiertoe bereid.J 

Art. 196. Uit dit artikel blijkt, dat art. 121 een execu-
torialen titel verschaft. Dit is, zoo werd door sommigen 
opgemerkt, eene reden te meer om in laatstgenoemd artikel 
te bepalen, dat ook de crediteuren en de gefailleerde op 
grond van dwaling vernietiging van het daar bedoelde 
proces-verbaal kunnen vorderen. 

Het zal bovendien kunnen voorkomen, dat sommige 
crediteuren nu verschillende titels voor executie zullen 
verkrijgen; of wel, is de laatste, vervat in dit proces-
verbaal , de eeuig geldende ? 

Het proces-verbaal van verificatie, hierboven bij 
art. 121 werd er reeds op gewezen, is eene authen-
tieke akte. Er bestaat geene reden, deze anders te 
behandelen, dan andere authentieke akten en terwijl 
in het algemeen op grond van dwaling vernietiging 
van authentieke akten niet kan worden gevraagd, dit 
hier te bepalen, en daarmede aan de verificatie hare 
beteekenis als vaststelling der schuldvorderingen te 
ontnemen. Werd de door sommigen verlangde bepa-
ling in de wet opgenomen, dan zou steeds in elk 
faillissement eene hoogst ongewenschte onzekerheid 
heersenen omtrent de rechten der schuldeischers. 

Handelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen. 1892-1893. 
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De ten slotte gestelde vraag wordt bevestigend 
beantwoord. 

SNu de titel, vervat in bet proces-verbaal, als de eenig 
dende moet beschouwd worden, achtte de Commissie 

het wenschelijk, in den vierden regel van het eerste lid 
het woord »een" te vervangen door »den".J 

Art. 197. De ratio dezer bepaling werd niet begrepen. 
De Memorie van Toelichting zegt, dat de hier genoemde 
vereenigingen en maatschappijen ten gevolge van het faillis-
sement of van de insolventie ophouden te bestaan. Ware 
dit juist, zou dan de geheele bepaling niet overbodig 
zijn? Maar het scheen niet geheel juist. Het is althans 
geenszins zeker ten aanzien van wederkeerige verzeke-
ringmaatschappijen. Is het zelfs, zoo vroeg men, waar ten 
aanzien van naamlooze vennootschappen? Er is daarom-
trent geene wetsbepaling, als ten aanzien van coöperatieve 
vereenigingen. Men denke aan eene gefailleerde naamlooze 
vennootschap, wier maatschappelijk kapitaal nog niet ten 
volle is gefourneerd. 

Maar hoe dit ook zij, dit artikel scheen zonder bezwaar 
te kunnen vervallen. Blijft het echter bestaan, dan vroeg 
men , of het wel volledig was ; moesten dan bijv. stichtin-
gen niet evenzeer genoemd worden ? 

Daarenboven werd opgemerkt, dat, nu deze afdeeling uit-
drukkelijk verklaard werd niet-toepasselijk te zijn op de naam-
looze vennootschappen, daaruit moest worden opgemaakt, 
dat de andere afdeelingen wèl in het faillissement eener naam-
looze vennootschap toepassing zullen vinden; eene naamlooze 
vennootschap zal dus een akkoord kunren voorstellen. Men 
vroeg echter, of dus geen strijd kan ontstaan met art. 47 
Wetboek van Koophandel. Evenzeer wenschte men te dezer 

iilaatse van de Regeering wel te vernemen , of hare bedoe-
ing ook was, dat eene ontbonden naamlooze vennootschap 

nog in staat van faillissement kan worden verklaard (1). 
Wat er ook zij van de ratio dezer bepaling , erkend 

wordt, dat zij kan vervallen. Art. 197 is mitsdien 
geschrapt. 

In dit ontwerp komt geene bepaling voor, die ver-
hinderen zou om, evenals onder het bestaande recht 
geschiedt, eene ontbonden naamlooze vennootschap 
in staat van faillissement te verklaren. Dit is dan 
ook geheel overeenkomstig de bedoeling, welke mede-
brengt , dat het wel kan plaats hebben. 

NBGENDB AFHEELING. 

Van het faillissement eener nalatenschap. 

Uit een praktisch oogpunt kon men de bepalingen 
dezer afdeeling voorzeker goedkeuren. Men erkende, dat 
in vele gevallen de schuldeischers na den dood des schul-
denaars een even groot belang bij de faillietverklaring 
hebben , als wanneer het ophouden met betalen reeds ge-
durende diens leven is aangevangen. Wanneer onder het 
bestaande recht een boedel, waarvan de passiva door de 
activa worden overtroffen , wordt aanvaard door een insol-
venten erfgenaam, is het voorzeker onbillijk, dat de 
crediteuren der nalatenschap met die des erfgenaams moeten 
deelen; art. 1153 Burgerlijk Wetboek — het beneficium 
separationis — voorziet hierin slechts onvoldoende. 

Eene andere vraag is het echter, of uit een theoretisch 
oogpunt deze bepalingen zijn te verdedigen. Dit nu meen-
den velen te moeten betwijfelen. Volgens de bestaande 
rechtsbeginselen is, van het oogenblik, dat de nalatenschap 
aanvaard is, deze één met het vermogen des erfgenaams: 
Ie mort saisit Ie vif. Dit beginsel is echter in het ontwerp 
losgelaten, dat nieuw recht schept, zonder dat de Memo-
morie van Toelichting deze voorzeker hoogst gewichtige 
wijziging voldoende rechtvaardigt, terwijl het ontwerp 
daarop weder terugkomt in art. 202, dat de erfgenamen 
voor het te kort komende aansprakelijk stelt. De Konkurs-

(1) De Hooge Raad beantwoordde die vraag onlangs (5 Februari 
189J) in bevustigenden zin; evenzoo het Gerechtshof te Arnhem 9 D e -
cember 1891 ; eeoe tegenovergestelde leer huldigde de Rechtbank te 
Arnhem 5 November 1891. Zie Weekblad van het Recht u'. 615Ï. 

ordnung, §§ 203 en 204, waarheen de Memorie van 
Toelichting verwijst, bevat dan ook deze bepalingen niet. 

Wordt echter het systeem van het ontwerp aangenomen, 
dan wilden sommigen verder gaan en ook aan den erfge-
naam het recht toekennen, het faillissement der nalaten-
schap aan te vragen en een akkoord aan te bieden (1). 
Vooral met het oog op art 202, dat de artikelen 195 en 
196 op de erfgenamen toepasselijk verklaart, scheen dit 
wenschelijk. Wel is waar neemt de Memorie van Toelich-
ting op art. 202 als «vanzelf sprekend" aan , dat bij fail-
lissement eener nalatenschap geen akkoord te pas komt, 
aangezien dit toch ten doel heeft, »niet alleen om de ge 
rechtelijke vereffening van hetgeen er is te voorkomen , 
maar ook en vooral om den schuldenaar te ontheffen van 
alle verdere aansprakelijkheid voor het tekort komende"', — 
doch men wees er op, hoe deze beide gronden ook kunnen 
aanwezig zijn bij zuivere aanvaarding. Men denke voorts 
aan het niet zelden voorkomende geval, dat bij vergissing 
aanvaard wordt. Maar zelfs al is met kennis van weten-
schap aanvaard, dan nog kan dit door de erfgenamen om 
nog andere redenen geschied zijn, dan juist om rijker te 
worden. Men denke bijv. aan kinderen, die ter eere der 
nagedachtenis van vader of moeder de nalatenschap zuiver 
aanvaarden. Waarom hun dit feitelijk belet enniettoege-
staau, een akkoord aan te bieden ? Men vergete daaren-
boven niet, dat de vereffening bij akkoord ook voor de 
crediteuren voordeeliger kan zijn, hetzij die vereffening 
dan door de erfgenamen of door bij het akkoord aange-
wezen personen geschiedt. 

Andere 'eden evenwel konden bovenstaande zienswijze 
niet deelen; de erfgenaam , zoo zeiden zij, bezit volgens 
het bestaande recht, in het recht van beraad en het bene-
ficie van inventaris — des noods verbeterd — middelen 
genoeg, om het beoogde doel te bereiken. Er waren zelfs 
leden , die in deze zoo ver gingen , dat zij de in deze 
afdeeling vervatte bepalingen onaannemelijk achtten, de-
wijl zij vreesden , dat men , gedrongen door de crediteuren 
om de nalatenschap zuiver te aanvaarden, teneinde de eer 
der familie te redden zich in het ongeluk zou storten. 

Men meende voorts, dat eene bepaling niet mocht ont-
breken voor het geval, dat iemand failliet is verklaard 
en daarna gedurende den loop van het faillissement sterft. 
Gaan al de verplichtingen van den gefailleerde dan op 
zijne erfgenamen over? In zulk geval zullen dan toch, 
meende men, de artt. 198 e. v. niet toepasselijk zijn, 
maar zal het faillissement zijn gewoon verloop hebben. 
In verband hiermede werd aangedrongen op de opneming 
eener bepaling in den geest van art. 486 Code Beige (wet 
van 18 April 1851): «Lorsqu'un commercant aura été dé-
claré en faillite après sou décès, ou lorsque Ie faillit 
viendra ïi décéder après 1'aveu de sa faillite, sa veuve, 
ses enfants ou ses beriliers pourront se présenter ou se 
faire représenter pour Ie suppleer dans la formation du 
bilan, ainsi que dans les opérations de la faillite." Men 
vergelijke voorts § 206 der Konkursordnung. 

Het is niet zonder gewicht, dat men de bepalingen 
dezer afdeeling uit een praktisch oogpunt kon goed-
keuren. Is evenwel de twijfel, door velen geopperd, 
of deze bepalingen uit een theoretisch oogpunt wel 
te verdedigen zijn , gegrond ? Aan het beginsel » Ie 
mort saisit Ie vif" wordt toch geenszins in strijd met 
het stelsel van ons recht te kort gedaan. Evenals dit 
beginsel in het Burgerlijk Wetboek in vrede leeft met 
h;jf. recht van be: .ficiaire aanvaarding en van het 
zoogenaamde beneficium separationis, kan het met 
de bepalingen van het ontwerp samengaan. Het ont-
werp geeft slechts aan het beneficium separationis 
een ruimer veld van toepassing, breidt de separatio 
uit tot al die gevallen, waarin deze in het belang der 
schuldeischers dringend noodig is en verzekert de rich-
tige doorvoering door de faillissementsprocedure toe 
te passen. 

Art. 202, betreffende de aansprakelijkheid van de 

(1) Vgl. het adres der Kamer van Koophandel te Amsterdam; mr. 
B. J. POLBNAAB, 'Rechtsgeleerd Magatijn 1888 , bl'di. 13 ; mr. HINOBT, 
Rechtsgeleerde Bijdragen en Bijblad 1886/7, Aid. D, bladz. 51; mr. 
A. P. VAN STOLK jr., Faillietverklaring na overlijden, Leiden 188» 
bladz. 59. 
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erfgenamen , ingeval van zuivere aanvaarding, voor 
het tekort komende, is hiermede voorts iu overeen-
stemming. De artt. 198-202 van het ontwerp passen 
behoorlijk in het stelsel van het Burgerlijk Wetboek. 
Na invoering van bet ontwerp zullen naast elkander 
staan, eenerzijds de beneficiaire aanvaarding, als 
middel ten behoeve van den erfgenaam om aan de 
gevolgen eener zuivere aanvaarding te ontkomen ; 
anderzijds het zoogenaamde beneficium separationis 
en de faillietverklaring van den boedel des overlede-
nen , als middelen ten behoeve van diens schuldeischers 
om te voorkomen, dat zij van eene zuivere aanvaar 
ding der nalatenschap het slachtoffer worden; bet 
faillissement tevens, om in alle gevallen der echten 
der gezamenlijke schuldeischers te waarborgen. 

De Regeering sluit zich aan bij de bestrijders van 
bet voorstel om verder te gaan, dan het ontwerp, 
speciaal om aan den erfgenaam, het recht toe te kennen, 
het faillissement van de nalatenschap aan te vragen. 
Het bestaande recht toch verschaft voldoende middelen 
om het met dat voorstel beoogde doel te bereiken. 
De erfgenaam , die zeker wil zijn, dat hij in zijne 
eigen bezittingen niet kan worden aangesproken voor 
de schulden van den erflater, aanvaarde onder beneficie 
van inventaris. Aanvaardt hij zaiver , hij moet van 
deze daad van vrijen wil de gevolgen dragen. Heeft 
de aanvaarding der nalatenschap bij vergissing plaats 
gehad , het ware in strijd met de voorschriften van 
ons burgerlijk recht omtrent de aanvaarding, hem in 
de toekenning van het recht om bet faillissement der 
nalatenschap aan te vragen en een akkoord aan te 
bieden , het middel te verschaffen, zicb aan de ge-
volgen zijner eigen daad te onttrekken. Ook ten be-
hoeve van beu , die ter eere der nagedachtenis van 
den overledene de nalatenschap zuiver willen aanvaar-
den , bestaat (reen noodzakelijkheid aan de voorgestelde 
uitbreiding. Zij, die op d;ai grond zuiver aanvaarden , 
zullen daarna evenmin een faillissement van de nalaten-
schap aanvragen. Ook het doel, met het aanbieden 
van een akkoord beoogd, zullen zij op eene voor de 
nagedachtenis des overledenen zeker niet grievender 
wijze kunnen bereiken. Meeneu zij, dat intreghle vol-
doening van de schulden des erflaters hunne finan-
cieele krachten te boven gaat, zij kunnen aanvaarden 
onder beneficie van inventaris. Daarom dan ook blijve 
het faillissement der nalatenschap eene instelling, 
waarvan alleen de schuldeischers kunnen gebruik 
maken. Dat er leden waren, die de in deze afleeling 
vervatte bepalingen onaannemelijk achtten , dewijl zij 
vreesden , dat deze bepalingen er toe zouden leiden, 
dat men zich in het ongeluk zou storten , is zonder 
nadere toelichting moeilijk te begrijpen. Naar het 
voorshands schijnt, is deze vrees niet aannemelijk. 

Eene nadere regeling voor het geval van overlijden 
des gefailleerden gedurende bet faillissement mag 
overbodig heeten; in de praktijk heeft zich daaraan 
geene behoefte doen gevoelen. De Negende Afleeling 
(art. 198 en vlg.) zal niet toepasselijk zijn, daar zij 
handelt over de {aillietrerHariug na het overlijden van 
den schuldenaar; zoodanige verklaring komt natuurlijk 
niet te pas, als er reeds faillissement is. 

Eene overneming van art. 486 Code Beige zou van 
geenerlei nut zijn. De daarin genoemde personen 
kunnen ook zonder dergelijke bepaling door het geven 
van inlichtingen en het verleenen van medewerking, 
waar die gewensclit wordt, den curator zijne taak 
gemakkelijk maken. Men denke voorts aan art. 66 
van het ontwerp. 

["Door de Commissie werd nader aangedrongen op de 
opneming eener bepaling in den geest van art. 486 Code 
Beige, op de in het Verslag uiteengezette gronden. De 
Minister antwoordde, dat daaraan in de praktijk geene 
behoefte bestaat; er moest ook hier in het oog worden 
gehouden , dat het faillissement is een beslag op- en eene 
executie van het geheele vermogen. De Minister deed 
voorts opmerken, dat art. 486 voornoemd ook zag op het 
geval van overlijden van een reeds failliet verklaarde; dus 
den ander, dan in deze Afdeeling bedoeld. Alsdan schijnt 
het aan geen twijfel onderhevig, dat de curator in de 
executie niet verhinderd kan worden door den dood van 

een gefailleerde, waardoor echter wel de behandeling van 
het akkoord zou moeten vervallen ] 

Art 198. »Summier aantoonen, dat de overledene had op-
gehou len te betalen". Men meende, dat dit overbodig 
was, en dat kon volstaan worden met den tweeden grond, 
dat namelijk de nalatenschap niet toereikend is ter be-
taling van de schulden des overledenen. Ook de Konkurs-
ordnung maakt alleen daarvan melding (1). In geen geval 
zal de eerste grond alleen aanleiding kunnen geven tot 
de verklaring in staat van faillissement, zoodat in plaats 
van » of'' in den vierden regel behoort te worden gelezen 
> en ". 

Het, bewijs van het ontoereikende des boedels zal voorts 
door de crediteuren niet gemakkelijk kunnen worden gele— 
verd. Wanneer de erfgenaam van het recht van beraad ge-
bruik maakt, dan zijn gedurende de vier maanden , voor de 
uitoefening daarvan toegestaan, hunne belangen toever-
trouwd aan den erfgenaam , die misschen zeer weinig waar-
borgen voor de goede behartiging daarvan aanbiedt. De 
vraag werd dan ook gedaan, of het niet wenschelijk ware 
eeue bepaling op te nemen , waarbij aan de schuldeischerg 
het recht wordt toegekend, om ten overstaan des rechters 
van den erfgenaam, die dein art. 1070 Burgerlijk Wet-
boek bedoelde verklaring heeft afgelegd , zoodanige inlic:i-
tingen te vragen, als waardoor zij in de gelegenheid 
kunnen worden gesteld zekerheid te verkrijgen omtrent 
de solvabiliteit des boedels. 

Waarom zou de eerste grond (ophouden van beta-
ldii vóór het overlijden) op zichzelf geene aanleiding 
mogen geven tot faillietverklaring? Naar het geldende 
reent (art. 767 Wetboek van Koophandel) is hij zelfs 
de eenige grond. De ondervinding leerde volstrekt 
niet, dat het noodig is, dien grond af te schaffen. 
Daarom heeft het ontwerp hem behouden , doch tevens 
een tweeden grond daaraan toegevoegd. 

Eene bepaling, ten doel hebbende, den schuldeischers 
het recht te geven om van den erfgenaam, die zich 
beraadt, het geven van inlichtingeu te vorderen, 
zou, wegens hare algemeene strekking, niet in de 
taillietenwet, maar in het Burgerlijk Wetboek thuis 
Lehooren. De doeltreffendheid van zoodanige bepaling 
ware bovendien op zijn minst genomen zeer twijfel-
achtig. 

Aft. 199. Als de erfgenaam aanvaard heeft, dan kan 
toch faillissement worden aangevraagd. Nu zegt wel is 
waar de Memorie van Toelichting op bladz 102, dat, als 
de erfgenaam een solied persoon is 60 hij zuiver aanvaardt, 
de schuldeischers vanzelf geene aanleiding hebbeu van 
hun recht gebruik te maken. De mogelijkheid echter be-
staat, dat zij dit zullen doen uit plaagzucht en om kos-
ten te veroorzaken. Volgens sommigen zou het dus wen-
schelijk zijn te bepalen, dat , als de erfgenaam voor de 
betaling der schulden door zakelijke zekerheid of Lorg-
tocht aan de crediteuren voldoende waarborgen geeft, het 
faillissement niet zal kunnen worden uitgesproken. Naar 
het oordeel van anderen was eene zoodanige bepaling 
onnoodig, daar het toch vanzelf spreekt, dat in dergelijke 
gevallen het verzoek tot verklaring in staat van faillisse-
ment niet ontvankelijk zal worden verklaard, doch men 
moest erkennen, dat art. 198 de gegrondheid van het ver 
zoek eenig en alleen liet afhangen van het al dan niet toe-
reikende der nalatenschap. 

Aan den in het Verslag aangevoerde!) grond kan 
nog worden toegevoegd , dat de erfgenaam , die solide 
is en zuiver heeft aanvaard , ook als plaagzucht of 
kostenmakerij in het spel is, steeds de faillietverklaring 
zal kunnen voorkomen door de bedoelde schuldeischers 
der nalatenschap te betalen. Bovendien kan het toch 
geene zaak zijn , voor elke mogelijkheid , vooral niet als 
zij zeer onwaarschijnlijk is, voorzieningen te treffen. 

Tweede lid. Welke erfgenamen worden hier bedoeld , 
de wettelijke, dan wel de testamentaire ? En wie zal wor-
den gehoord en opgeroepen, wanneer er geen erfgenamen 
zijn en geen curator over de nalatenschap benoemd is ? 
Bovendien, zoolang niet aanvaard is , bestaat er in wette-
lijken zin geen erfgenaam. Deze bepaling , zoo werd gezegd, 
houdt verband met artikel 209 der Staatscommissie , die 
zich voorstelde, dat er altijd een erfgenaam is; in het 

(1) Zie VON YÖLDKRNDORFF, Konhursordnunj , 2de editie , I I , 70S. 
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ontwerp der Re roering is zij onvoldoende. De opmerking 
werd echter gemaakt, dat het tweede lid van art. 7*57 
Wetboek van Koophandel hetzelfde bepaalt. Men verge-
Hjke overigwu de aanteekenlng hij ar:. 301, 

Beloeld zijn de erfgenamen. Derhalve: detest>men-
taire erfgenamen, of, als dezen er niet zijn of rerW0f-
pen heboen , de wettelijke erfgenamen. Zijn geeud erf-
genamen hekend of te vinden , dan zulluii zij ook niet 
gehoord kunnen worden; het artikel mist duo op 
dit punt zijne toepassing. Dat er naar de terminologie 
onier wetgeving g-een erfgenaam zou zijn , z olantr 
niet aanvaard is, kan bezwaarlijk wor len volg.Mioudeu ; 
men zie o. a. artt. 1071 vlg. en 1096 wig. van het 
Burgerlijk Wetboek en ook het eerste lid in verband 
met het in het Verslag aangehaalde tweede 'il van 
art. 767 van het Wetboek van Koophandel. Ware de 
bedenking juist, zij z m evenzeer gelden legen het 
in bescherming genomen ontwerp dar Staatscommissie. 
Art. 209 van haar ontwerp stelt a\* uitersten termijn , 
waarop de faillietverklaring kan worden gevraagd, 
drie maanden na de aanvaarding der nalatenMhap, 
maar sluit de bevoegdheid niet uit, de aanvrage te 
doen ook vóór dat de nalatenschap is aan vaan l (zie 
Memorie van Toelichting), derhaive op een tijdstip, 
waarop , naar de geuite meeniug , van erfgenam-Ü nog 
geen sprake zou kunnen zijn. Zoo kan dan ook de 
uitdrukking » de erfgenamen" in artikel 199 behouden 
blijven ; vrees voor verkeerde opvatting bekoelt niet 
te bestaan. 

Art. 201. Velen zouden er de voorkeur aangeven, zoo 
een termijn werl aangenomen , vóór hnt verstrijken waar-
van de faillietverklaring; niet kan worden aangevraagd. 
Bij de aangenomen redactie staat de erfgenaam er aac 
bloot, dat onmiddellijk na het overlijden des erflaters een 
schuldeischer zijn verzoek dmrtoe intieat. Sommigen be-
treurden het overigens, dat, ook ditmaal zonder opgave 
van redenen, art. 209 van liet ontwerp der Staatscommissie 
niet door de Regeering is overgenomen ; dit artikel toch was 
veel meer in overeenstemming met het bestaande recht, dan 
het in het ontwerp opgenomene. Anderen evenwel deelden 
dit gevoelen niet, daar toch het artikel der Staatscommissie 
verband hield met de vraag, wanneer de nalatenschap 
eigenlijk aanvaard is; eene vraag, die hoogst zelden met 
juistheid zal te beantwoorden zijn. Knkelen wenschten in 
het hierbedcelde geval het recht van beraad uit te sluiten. 

Het aannemen van een termijn , vóór het verstrijken 
waarvan de faillietverklaring niet kan worden aan-
gevraagd, verdient geene aanbeveling. Mendonkeaan 
het in het Verslag ad art. 198 gestelde geval van een 
erfgenaam , die zeer weinig waarborgen voor de goede 
behartig-ing van de belangen der schuldeischers aan-
biedt. Ter rechtvaardiging van de afwijking van het 
voorstel der Staatscommissie werd wel degelijk in de 
Memorie van Toelichting reeds gewezen op de moei-
lijkheid in vele gevallen om het juiste tijdstip der 
aanvaarding vast te stellen. 

Ook volgens het bestaande recht kan de faillietver-
klaring dadelijk na het overlijden worden aangevraagd 
en moet dit zelfs geschieden binnen drie maanden na 
het overlijden en derhalve reeds vóór dat de erfgenaam, 
die zich beraadt, genoodzaakt kan worden, de erfenis 
al dan niet te aanvaarden. Het artikel der Staats-
commissie is dus geenszins meer in overeenstemming 
met het bestaande recht, dan het in het ontwerp op-
genomene. Waarom eindelijk zou het wenschelijk zijn , 
in het hierhed >elde geval het recht van beraad uit 
te sluiten ? 

Duidelijkheidshalve is het noodig, tusschen >en" 
en > zes" in te voegen » tevens". 

Art. 202. Reeds vroeger werd er op gewezen, dat be-
halve de in de zesde en de achtste afdeeling van dezen titel 
vervatte artikelen ook andere onmogelijk toepassing kunnen 
vinden in de hier bedoelde faillissementen. Men vergelijke 
o. a. het aangeteekendo bij art. 21. 

Ook onder het nu bestaande recht kunnen gelijk-
soortige quaestiën over de toepasselijkheid van deze 

en gene bepaling zich voordoen , zonder tot ernstig 
bezwaar aatdeiding te hebben gegeven. De rechter 
heeft in ie Ier bijzonder geval te beslissen , wat met 
het karakter van het faillissement eener nalatenschap 
vereenigbaar is. Da artikelen , die «onmogelijk toe-
passing kunnen vinden ", blijven dan van zelf buiten 
toepassing. Het artikel zal, na het wegvallen van 
art. 197, als volgt moeten worden gewijzigd: 

>De zesde afdeeling van dezen titel is op het fail-
lissement eener nalatenschap niet toepasselijk ; evenmin 
de achtste afdeeling, tenzij de erfenis zuiver is aan-
vaard." 

TIENDE AFDEELING. 

Bepalingen van internationaal recht. 

De Regeering heeft, zonder eenigo toelichting, de voor-i 
stellen der Staatscommissie niet overgenomen. Men kom 
dit tot zekere hoogte goedkeuren; immers het beginsel, 
in art. 211 van het ontwerp dier commissie nedergelegd, 
zou tot tal van moeilijkheden aanleiding kunnen geven en 
ons dwingen tot de erkenning van faillietverklaringen in 
schier alle oorden der aarde, met de meest verschillend» 
maatschappelijke toestanden en de meest onderscheidene 
wettelijke bepalingen (1). Terwijl men dus erkende, dat be-
doeld artikel te ver ging, meenden enkelen , dat in het 
Regeeringsontwerp het beginsel moest zijn nedergelegd, 
dat zooveel mog-dijk bij tractaat wederkeerig de re ;hterlijke 
uitspraken in faillissementen behooren te worden goëerbie-
digd. Sommigen echter wenschten , dat daarin nog eenigo 
andere regelen werden vastgesteld, terwijl anderen meenden, 
dat de reciprociteitsvra g daarin bezwaarlijk was op to 
nemen en dat in eene regeling bij de later met andere 
Staten te sluiten tractaten daarin behoorde te worden voor-
zien (2). Vrij algemeen was men het er echter over eens, 
dat de voorgestelde bepaling-en de in Ne 'erland gevestigde 
crediteuren , op wie de Nederlandsche curator feitelijk 
alleen verhaal heeft, in slechter positie zullen brengen, 
dan de in den vreemde wonende. 

Door andereu werd betreurd, dat het Regeeringsontwerp 
geene oplossing geeft aan de ten onzent in verschillenden 
zin besliste vraag, of uit art. 431 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering volgt, dat de buitenlandsche curator als 
zoodanig in Nederland niet wordt erkend. Men vergelijke de 
Memorie van Toelichting der Staatscommissie op bladz. 247. 

Verder werd gevraagd , of deze afdeeling nu nog den weid-
schen titel: «Bepalingen van internationaal recht" ver-
dient. Tegenover den grooten omvang en de heteekenis 
van het internationale failliatenrecht zijn de ar'.ikelen, 
welke door de Regeering behouden zijn , van zóó bescheiden 
aard, dat zij gevoegelijk hadden kunnen worden ingelascht 
hij eene der andere afdeeling.m , zooals de Konkursordnung 
evenzeer heeft gedaan. Zij staan toch in verband met en 
behooren eigenlijk bij art. 20 van het ontwerp (3). 

Terwijl het, althans tot zekere hoogte , goedkeuring 
vond, dat de voorstellen der Staatscommissie betrek-
keiijk deze afdeeling niet waren overgenomen , liepen 
de gevoelens «aangaande hetgeen , buiten het in het 
ontwerp voorkomende, daarin eene plaats zou moeten 
vinden " , niet weinig uiteen. Wegens het netelige 
van het onderwerp, kan dit trouwens weinig verwon-
dering wekken. 

In overeenstemming met de blijkens het Verslag 
door «anderen" gedeelde meening kan niet worden 
aanbevolen, in de wet het beginsel neder te leggen , 
dat zooveel mogelijk bij tractaat wederkeerig de rech-
terlijke uitspraken in faillissementen behooren te worden 

(1) Zie mr. Ph. KLEINTJES, Eet Faillissement in Het Internationaal 
Privaatrecht, 1890, bladz. 318 e. v.; mr. Q-. TRIPEL», Rechtsgeleerd 
Magazijn, 1888, bladz. Kil e. v. 

(8) Het Congres, in 1888 te Turijn gehouden, was ook de meening 
toegedaan „qu'il convient, quant a présent, de 8e bomer au systeem 
d'une ou de plusieurs conventions internationales, tout en faisant das 
voeux pour une législation commune sur la matiere;" mr. KLKINTJW 
t. a. p. bladz. VII en 323.) 

(3) Zie mr. D. JOSEPHUS JITTA . Rechtsgeleerd Magazijn, 1888, 
bladz. 433. 
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geëerbiedigd. Ne lerlegging van dat beginsel alleen in 
eene wet zou op de rechtsverhouding tusschen de bij-
zondere personen niet den minsten invloed oefenen, 
terwijl eene daartoe strekkende bepaling als zedelijke 
prikkel voor de Kegeering, om zoo mogelijk tractaten 
tot wederkeerige eerbiediging van die uitspraken te 
sluiten , overbodig, in ieder geval hier misplaatst 
moet geacht worden (1). 

Dat de voorgestelde bepalingen de in Nederland ge-
vestigde crediteuren in slechter positie zullen «brengen", 
dan de in den vreemde wonende, is eene opvatting, 
die niet kan worden toegegeven. Die bepalingen 
zullen integendeel er toe leiden, de paritas creditorum 
ook tegenover de in den vreemde wonende crediteuren 
zooveel te bevorderen, als het souvereiniteitsbeginsel, 
krachtens hetwelk geen gezag de macht heeft, buiten 
zijn grondgebied het recht door dwang te handhaven, 
vergunt. 

Omtrent de vraag, of art. 431 Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering toelaat, den buitenlandschen 
curator als zoodanig in Nederland te erkennen, be-
staat allerminst eenheid van zienswijze. Men verge-
lijke , behalve de Memorie van Toelichting der Staats-
commissie t. a .p . , ook de noot aldaar. Waar men de 
geheele regeling der rechtsgevolgen van het in het 
buitenland uitgesproken faillissement aan tractaten 
wenscht over te laten , is het niet raadzaam, omtrent 
dit ééne moeielijke vraagstuk zich vooraf door een 
wettelijk voorschrift te binden. Totdat zoodanige re-
geliug bij tractaat zal zijn tot stand gekomen , blijve 
ook de bedoelde vraag aan de jurisprudentie ter be-
antwoording overgelaten, daar het onderwerp als 
zoodanig door eene eenzijdige daad van wetgeving 
toch niet tot eene bevredigende oplossing kan worden 
gebracht. 

Dat de arlikeleu van deze afdeeling, en meer be-
] aaldelijk geldt dit van de artikelen 204 ea 205, bij 
art. 23 op hunne plaats zouden zijn , wordt betwijfeld. 
Maar ook al hadden zij wellicht ergens anders kun-
nen worden iügelascht, het behoud daarvan te dezer 
plaatse leidt, voor zooverre kan worden ingezien, 
toch volstrekt niet tot bezwaar of onduidelijkheid. 

Artt. 203 en 204. Het gemis van eene internationale 
regeling doet zich inzonderheid jrevoelen in de gevallen , 
dat het vermogen van den gefailleerde gedeeltelijk bestaat 
uit goederen , in het buitenland liggende en uit inscbulden 
op bet buitenland. Deze blijven thans aan het vermogens-
beslag onttrokken. Wordt b. v. een schuldenaar in Duitsch-
lani failliet verklaard, op zijne goederen in Nederland 
leggen onmiddelijk enkele schuldsischers beslag; wordteen 
schuldenaar in Nederland failliet verklaard , hetzelfde vindt 
in Duitschland plaats. 

De schuldeischers in een Nederlandsch faillissement zullen 
bij aanneming van dit ontwerp voortaan verplicht zijn, het 
op goederen in den vreemde verhaalde aan den boedel te 
vergoeden , ook al hebben zij aan derden tot het doen van 
verhaal hunne vordering overgedragen. Zal men hier onder 
schuldeischers hebben te verstaan erkende schuldeischers; 
schuldeischers, die in het faillissement zijn opgekomen? In 
een afzonderlijk advies, behoorende bij het advies van den 
Raad van State , wordt deze vraag bevestigend beantwoord 
en deze meening wordt door anderen gedeeld. En indien die 
opvatting juist is, wat zal daarvan het gevolg zij-i ? Dat 
de personen , die wel schuldeischers zijn geweest, maar, 
bevredigd , van den boedel niets meer vorderen , daar buiten 
vallen. Crediteuren dus, die hunne vordering geheel 
verhaald hebben op goederen , die zich in het buitenland 
bevinden , of wier belang medebrengt, dat zij aan het 
verificatieproces geen deel nemen, omdat zij zich voor een 
aanzienlijk deel hunner vordering konden verhalen , worden 
door de bepalingen van de artt. 203 en 204 niet gedeerd. 

Met zulke gewezen crediteuren nu zal men in verreweg 
de meeste gevallen te doen hebben. Eene kleine minderheid 
slechts, die voor een gering deel harer vorderingen door 
goederen (waarom is bier alleen van goederen sprake?) zich 
kon dekken , en die er daarom belang bij heeft zich te 

(1) Zie Weekblad van het Redt, n°. 5591 , blz. 2 , kolom ï. 

Handelingen der Staten-Geueraal. Bijlagen. 1892-1893. 

doen erkennen, zal verplicht worden, het bedrag van het 
verhaalde in den boedel te brengen. Maar zal zij dit doen ? 
De schuldeisch er zal bezwaarlijk aanleiding vinden om een 
beslag in het buitenland te leggen, indien dit alleen ten 
voordeele van den boedel geschieden kan. De gezamenlijke 
schuldeischers zullen van de nieuwe bepalingen dan ook 
weinig voordeel ondervinden. 

Anderen meenden deze opvatting te moeten bestrijden. 
Het was toch duidelijk, dat met het woord » schuldeischers" 
niet alleen bedoeld worden geverifieerde schuldeischers, 
maar eeu ieder, die uit de buitenslands gelegen goederen 
bevrediging gezocht had voor zijne vorderingen op den 
gefailleerde en die, onafhankelijk, of hij zich in het fail-
lissement al dan niet liet verifiöeren, toch volgens deze 
artikelen het in het buitenland verhaalde aan den curator 
moest verantwoorden. Was deze opvatting juist, dan zou 
de positie van den h'ederlandschen ongunstiger zijn , dan 
die van den buitonlandschen schuldeischer, die straffeloos 
verhalen kan. 

Het door een lid van den Raad van State geopperde 
denkbeeld, dat de gefailleerde verplicht zal worden bij 
authenthieke akte den curator te machtigen om over het 
deel van zijn vermogen, in het buitenland zich bevindend, 
te beschikken, vond in de Commissie van Voorbereiding 
bijval. De Regeering voert daartegen aan de navolgende 
bezwaren, die baars inziens overwegend zijn: 

1°. »Na de homologatie van het akkoord defungeert de 
curator, zoodat dan de volmacht geen gevolg meer kan 
hebben." 

Volkomen juist; maar zal het akkoord wel aangenomen 
of gehomologeerd worden, indien daarbij niet in aanmer-
king genomen is de waarde der goederen, in het huiteu-
land gelegen — die goedereu bebooren immers tot het 
vermogen — en die intusschen door den curator als ge-
volmachtigde beheerd worden? Of zullen bij het akkoord 
die goederen den crediteuren niet gecedeerd kunnen, ja , 
moeten worden ? 

2°. >Vód> de homologatie mag de curator behoudens 
art. 101 niet verzilveren , tenzij met toestemming van den 
gefailleerde, die dus in zijn recht is om die volmacht te 
weigeren ". 

Bij art. 101 is reeds bezwaar geopperd tegen deze be-
paling ; maar zou , zelfs bij behoud daarvan , geene uitzon-
dering kunnen worden gemaakt voor de buitenslands 
gelegen goederen ? Daarenboven , het geldt in dit artikel 
goederen , maar voor het innen van pretentiën enz. ware 
eene zoodanige machtiging of cessie toch niet ongewenscht. 

De meening, in het Verslag geuit, dat in deze 
artikelen onder het woord «schuldeischers " zoowel de 
geverifieerde als de niet geverifieerde schuldeischers 
begrepen zijn, wordt beaamd. De redactie geeft niet 
de minste aanleiding, om , terwijl deze artikelen in het 
algemeen van schuldeischers spreken, beperkt te wor-
den alleen tot de geverifieerde. Integendeel. Evenals 
de woorden algemeen zijn, is ook de strekking dezer 
artikelen algemeen. 

Er wordt opgemerkt, dat bij deze opvatting de positie 
van den Nederlandschen schuldeischer ongunstiger zal 
zijn , dau die van den buitenlandschen schuldeischer. 
Dit kan worden toegegeven voor zooveel tegen den 
eersten verhaal, tegen den laatsten geen verhaal door 
den curator kan worden genomen. Maar het is daarom 
geen geldig argument tegen het voorgestelde. Het 
feit, dat sommige schuldeischers , ten gevolge van de 
gebrekkige ontwikkeling der internationale rechtsge-
meenschap, de Nederlandsche wet kunnen ontduiken , 
is geen reden om ook aan hen, die binnen het bereik 
vallen der Nederlandsche wet, een vrijbrief uit te 
reiken tot spoliatie van den boedel. Hierop toch zou 
het doorhalen der onderhavige artikelen neerkomen. 

Wat ten slotte het door een lid van den Raad van 
State geopperde denkbeeld betreft, dat de gefailleerde 
verplicht zal worden den curator te machtigen om het 
deel van het vermogen, dat zich in het buitenland 
bevindt, te realiseeren , op straffe van niet te worden 
toegelaten tot een gerechtelijk akkoord , de daartegen 
in het rapport aan de Koningin-Weduwe, Regentes 
aangevoerde bezwaren zijn, naar het oordeel der Re-
geering, in het Verslag niet ontzenuwd. 1°. De schuld-
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eischers en de rechter zullen bij de beoordeeling' van 
het akkoord ongetwijfeld letten op de waarde der 

f;oedereu, in het buitenland gelegen. Art. 153 , tweede 
id 1°, verplicht den rechter zelfs daartoe, want die 

goederen behooren tot »de baten des boedels." Maar 
daardoor wordt de voorgestelde bepaling niet gerecht-
vaardigd. Zij zou geen doel treffen, niet alleen omdat, 
gelijk in gemeld rapport wordt opgemerkt, de cura-
tor na de homologatie van het akkoord defuijreert, 
zoodat dan de volmacht geen gevolg meer kan hebben , 
maar ook, omdat niets den gefailleerde belet, onmiddel-
lijk na de homologatie de volmacht iu te trekken, 
in welk geval het beletsel om de in het buitenland 
liggende goederen — en dat zelfde geldt van de inning 
van inschulden op het buitenland — te realiseeren , 
weder in volle kracht herleeft. 2°. Het bezwaar, aau 
art. 101 ontleend, is niet wederlegd, want nooit zal 
toch mogen worden toegelaten, dat de curator vóór 
de insolventie tegen den wil van den schuldenaar diens 
vermogen zou mogen realiseeren. Bij de wijziging van 
het artikel, waardoor den curator alleen in de ge-
vallen, in het eerste lid vermeld , de bevoegdheid wordt 
toegekend, goederen van den failliet 1e verkoopen, 
wordt de aan het artikel ontleende bedenking zelfs 
van grooter gewicht. 

Ten slotte: zal toch de verplichting, die men den 
gefailleerde wenscht op te leggen, niet elke sanctie 
missen? Welke zou die sanctie kunnen zijn? Ont-
houding van het voorrecht van een gerechtelijk 
akkoord ware verkeerd en ouk ondoeltreffend. Ver-
keerd, omdat een akkoord behoort beoordeeld te 
worden naar zijn eigen mérites. Is in het akkoord 
rekening gehouden met het vermogen in het buiten-
land, dan ware het onbillijk, niet te homologeeren, 
omdat de gefailleerde heeft geweigerd eene volmacht 
te geven, die alleen bij insolventie te pas komt. 
Houdt het akkoord met het vermogen in het bui-
tenland geene rekening, het zal reeds om deze 
reden moeten warden verworpen of niet gehomolo-
geerd, ook al is de volmacht behoorlijk gegeven. 
Ondoeltreffend, want de weigering van r.et akkoord 
zal niet nader tot het beoogde doei brengen; aan 
het vermogen in het buitenland kan de curator bij 
insolventie toch niet raken. Hoe zal men dus, als 
dit middel blijkt ondeugdelijk te zijn, den failliet 
anders dwingen? Gevangen zetten? Zelfs dit dwang-
middel zal niet onfeilbaar tot het doel leiden en zelfs 
in het geheel niet aanwendbaar zijn , indien de gefail-
leerde zich in het buitenland bevindt. 

[Door de Commissie werd er opnieuw op gewezen , dat 
de in het ontwerp opgenomen bepalingen van internationaal 
recht geen voldoende waarborgen opleveren, dat de curator 
het deel van het vermogen , dat zich in bet buitenland 
bevindt, zal kunnen beheeren , de pretentiSn innen en na de 
insolventie ook vereffenen. Daarbij kwam nog eens ter sprake 
het afzonderlijk advies van den Staatsraad SWART, bshoorende 
bij het aan de Kamer overgelegd advies van den Raad van 
State van den 24sten Juni 1890 en het daarin geopperde 
denkbeeld, dat den gefailleerde de verplichting werd opge-
legd , den curator te machtigen om het in het buitenland zich 
bevindende deel van het vermogen te beheeren en na de 
insolventie te vereffenen. Hoewel de Commissie als mid-
del van contrainte niet het verbod van homologatie van 
het akkoord in de wet opgenomju zou willen zka en de 
rechter in elk bij/.onder geval daar vrij in raoetworden ge-
laten , meende zij, dat het dwangmiddel, in art. 87 be-
doeld, wel niet onfeilbaar, in vele gevallen echter nuttig 
zou kunnen werken. De Minister was van meeuing, dat 
aan de verwezenlijking van het denkbeeld overwegende 
bezwaren verbonden zijn , doch verklaarde zich niettemin 
bereid, het nog wel eens in nadere overweging te willen 
nemen.J 

Art. 204. Waarom is in art. 203 wel sprake van gedeel' 
telijk verhaal, en wordt in art. 204 daarentegen geene 
melding gemaakt van gedeeltelijke overdracht? 

Het artikel wordt thans gelezen : >De schuldeischer, 
die zijne vordering tegen den schuldenaar geheel of 
gedeeltelijk aan een derde te stellen die vor-
dering geheel of gedeeltelijk afzonderlijk " enz. 

Art. 205. In verband met de in het vorige artikel 
aangebrachte wijziging moet dit artikel ook worden 
gelezen: » Gelijke verplichting tot vergoeding jegens 
den boedel rust op hein, die zijne vordering of zijne 
schuld geheel of gedeeltelijk aan " enz. 

TITEL II. 

Van turséanee va» hftalinj. 

Vóór en tegen de surséance van betaling verhieven zich 
stemmen. Sommige leden zouden deze instelling, reeds 
bekend in de Amsterdamsche ordonnantién van 1659 en 1777, 
ongaarne zien vervallen en zelfs de desbetreffende bepalingen 
in het ontwerp iu milder geest willen vervat zien. Zoo zou 
in art. 206 kunnen volstaan worden met te spreken van 
»vooruitzicht", zonder bijvoeging van »gegrond", dat 
toch eene onbestemde en voor subjectieve opvatting vatbare 
uitdrukking is; het klaarblijkelijk belang der zaak of der 
schuldeischers moet evenzeer een grond voor surséance 
kunnen wezen. In tijden van crisis, zoo werd van deze zijde 
opgemerkt, kan de surséance veel nut stichten. Men wees 
ook op het gebeurde ten opzichte der Koninklijke Fabriek 
van Stoom- en andere werktuigen te Amsterdam, terwijl 
men er de aandacht op vestigde, hoe b.v. concessiën voor 
tramwegen enz., die bij faillissement in den regel verloren 
gaan , bij surséance kunnen blijven bestaan. 

Door andere leden werd het daarentegen ten zeerste be-
treurd, dat de instelling der surséance in het ontwerp is 
behouden gebleven. Ofschoon, zooals in de Memorie van 
Toelichting zelve wordt erkend, noch in Duitschland, noch 
in Frankrijk, noch in Engeland haar gemis wordt gevoeld, 
is zij voor ons land nog verdedigd. Nu aan eene ingrij-
pende herziening van de artt. 764—923 van ons Wetboek 
van Koophandel de hand wordt geslagen , konden de hier-
bedoelde leden het argument in evengenoemd Staatsstuk, 
•lat geen belang door de surséance wordt gekrenkt, niet 
laten gelden. De surséance toch is nuttig, of wel zij is 
overbodig. Is zij dit laatste , dan bestaat thans de gelegen-
heid . om dezen omslag van eene verouderde wetgeving uit 
den weg te ruimen. 

Dat intusschen door surséance «een belauir wordt 
gekrenkt, staat volgens het oordeel dezer leden geenszins 
vast, zoodra deze instelling niet beantwoordt aan het daar-
mede beoogde doel, namelijk, dat de schuldenaar na eenigen 
tijd weder in staat zij aan zijne verplichtingen te voldoen. 
Wordt het verleenen van surséaüce gevolgd door faillisse-
ment of door een akkoord langs minnelijken weg, dan is 
niet alleen de liquidatie van een iusolventeu boedel ver-
traagd , maar tevens ruimschoots gelegeuheidgegeven, de 
verwarde zaken in een nog ongunstiger toestand te brengen. 
De zaak wordt voortgez'-t; zij blijft dus aan risico bloot-
gesteld , terwijl de kans op verlies grooter is, dan de kans 
op winst, met het oog op de onvrije positie van der. schul-
denaar en de zeer bijzondere omstandigheden , waarin hij 
zich bevindt. De tegenwoordigheid der bewindvoerders geeft 
voor een bevredigenden gang van zaken niet den minsten 
waarborg. Hun toezicht kan in zoover vruchten dragen , 
dat de belangen van de schuldeischers bij de liquidatie 
door onvoorzichtige of iu anderen zin ongewenschte hande-
lingen van den schuldenaar niet worden gekrenkt; in hun 
aandeel in het beheer echter kan , zoodra het niet uitsluitend 
een ad ainistratief beheer is, weinig vertn uwen worden ge-
steld. De zaak is den bewindvoerders vreemd; de ervaring 
ontbreekt hun, ook al zijn zij met den tak van bedrijf, dien 
het betreft, nader bekend; zij zullen grootendeels op de 
inlichtingen en de ervaring van derden moeten steunen. 
In vele gevallen zal bovendien de onderneming gedurende 
het jaar uitstel van betaling nog verder achteruitgaan , en 
het belang der schuldeischers zal derhaive niet zijn be-
hartigd. 

België, Portugal en Italië, aldus werd van dezelfde zijde nog 
aangevoerd , bezitten de surséance van betaling. In de eerst-
genoemde landen is de wetgeving echter niet van de laatste 
jaren, en in Italië is de surséance niet dan na veel verzet 
tot stand gekomen. De Memorie vanToelichting zegt te recht, 
dat alleen groote instellingen en kooplieden , die omvang-
rijke zaken drijven, hoofdzakelijk bij het behoud der sur-
séance belang kunnen hebben. Zij heeft echter, dit erken-
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nende, geene rekening gehouden met de hulpmiddelen, 
waarover zoodanige instellingen gemeenlijk kunnen be-
schikken. Eene halve eeuw geloden, toen ons Wetboek 
van Koophandel tot stand kwam , was het kredietwezen 
oneindig minder ontwikkeld , dan thans. Zelfs toon bestond 
er gegronde reden om te twijfelen aan het nut der surséance , 
daar voor kooplieden altijd de gelegenheid openstond, van 
de hulp van kassiers en anderen gebruik te maken. Tegen-
woordigzijn de vormen , waaronder krediet verstrekt wordt, 
veel menigvuldiger , en iederen schuldenaar, die tijdelijk in 
ongelegenheid is geraakt en dour tijdelijke voorschotten te 
helpen is, zal het zonder eenigen bijstand van de wet ge-
makkelijk vallen, aan zijne verplichtingen te voldoen. 
Vandaar dan ook , dat van surséance eerst sprake zal zijn, 
nadat de schuldenaar alle kredietraiddelen heeft uitgeput; 
als niemand hem meer krediet wil geven, om de zeer geldige 
reden , dat hij geen krediet meer verdient. Bij eene juiste 
waardeering van zijne activa zou blijken, dat hij zijne cre-
diteuren niet kan bevredigen. Nu echter komt de surséance 
hem te hulp; de toestand van zijne zaken worJt door hem 
veel te fraai voorgesteld ; bewindvoerders en geraadpleegde 
deskundigen aarzelen om de zaak , die dan toch misschien 
nog te redden is , in een ongunstig daglicht te stellen ; 
de schuldeischers zijn blijde, dat er nog geene staking van 
betaling plaats heeft, en, wetende, dat zij thans toch niet 
bevredigd zullen worden, hopen zij op eene betere toekomst. 
Bijna alle aanvragen om surséance missen dan ook het ge-
wenschte gevolg; de zeer enkele, waarbij dit wel het ge-
val is , zouden hoogst waarschijnlijk, bij eenige meerdere 
inspanning van de zijde des schuldenaars om bij financieele 
lichamen steun te vinden , vermeden kunnen worden , 
zonder bedenkelijke gevolgen voor de schuldeischers. 

Feitelijk mag van eene zoo buitengewone instelling, als 
de surséance, alleen sprake zijn in tijd van crisis en oorlog. 
In het laatste geval staat altijd de weg open om tot een 
moratorium te komen ; in andere landen , waar de surséance 
niet bestaat, in Spanje bijv., is die maatregel met goed 
gevolg toegepast (1). In een tijd van crisis is het hoogst 
twijfelachtig, of de bedenkelijke spanning aan gelJ- en 
goederenmarkt door het verleenen van surséance zal 
verminderen en tevens, of het belang van de schuld-
eischers daarbij zal winnen. Gaat men buitendien de aaü-
vragen van surséance in ons land na, dan blijken die in 
tijden van crisis niet bepaald te zijn toegenomen. Eene 
crisis g«at meestal gepaard met eene sterke depreciatie van 
waarden en met hevige prijsfluctuatiën. De baten van den 
aanvrager om surséaüce zullen in zulk een tijd niet gemak-
kelijk zijn te schatten, en de schatting zal voor de schuld-
eischers geene waarde hebben; misschien is de boedel ree's 
eene week later nagenoeg waardeloos. Uitstel van betaling, 
gedurende een jaar aan eene groote instelling verleend , 
kan in tijd van crisis veel meer onheil teweegbrengen , 
dan haar onmiddellijke val. Tal van schuldeischers, die vor-
deringen binnen korten tijd moeten innen , worden door het 
betalingsuitstel in de grootste moeilijkheden gebracht;, e n het 
verleenen der surséance kan veler val ten gevolge hebben. 

In buitengewone omstandigheden is er derhalve weinig , 
dat voor het behoud der instelling pleit; in gewone om-
standigheden niets. De brnde zaken, waarop de Memorie van 
Toelichting de aandacht vestigt, wettigen , naar de hier-
bedoelde leden meenden, haar behoud geenszins. Onvol-
doend bedrijfskapitaal, in verhouding tot den omvang der 
zaken, is het gebrek bij elke onderneming, die zich niet 
houden kan : verliezen hebben het bedrijfskapitaal uitgenut 
en daarop volgt vanzelf het onvermogen om te betalen. 
Dat do schuldenaar zich niet bijtijds het noodige bedrijfs-
kapitaal heelt verschaft, zal wel zijn te wijten aan het weinige 
vertrouwen, dat hij genoot; minder aannemelijk is de meening, 
in de Memorie van Toelichting geuit, dat hij verzuimd 
heeft den maatregel bijtijds te nemen. Van meer gewicht, 
dan het onvoldoende van het bedrijfskapitaal, is het vast-
raken vaa het kapitaal; de onderscheiding trouwens, in 
meergemeld Staatsstuk tusschen beide zaken gemaakt, is 
niet zeer scherp ; het tweede immers gaat altijd samen met 
het eerste. Zooals hierboven reeds werd aangeduid , is de 

(') Een moratorium ia geval van oorlog behoort echter naar veler oor-
deel meer eigenaardig tehuis in eene wet, houdende bepalingen ter uit» 
Toering van art. 187 der Grondwet. 

sleun van de geldmarkt een veel doeltreffender hulpmiddel, 
dan de surséance ; waar financiers niet meer bereid zijn te 
helpen, zal voor de schuldeischers eene surséance niet baten. 
Dit toch staat vast. Beschouwt men de surséance niet als 
een beneficium voor den schuldenaar — een beneficium, dat 
bijna altijd onverdiend is — maar als een hulpmiddel voor 
de schuldeischers, om dezen latere bevrediging te schenken , 
dan spreekt het vanzelf, dat zij den kostbaren en nuodeloozen 
omslag van de surséance liever zullen vermijden en de 
voorkeur geven aan minnelijk overleg met den schuldenaar. 
Is de grondslag van surséance, zooals de Memorie van 
Toelichting zegt, werkelijk vertrouwen in de zaak en in 
den persoon des schuldenaars, dan is eene minnelijke schik-
king aan te bevelen; men gaat den weg der reebten niet 
op, wannen men vertrouwen in de zaken en den persoon 
van den schuldenaar heeft, en bewindvoerders zouden dan 
ook overbodig zijn. 

Het argument, dat de handel prijsstelt op de instelling 
der surséance, wordt wederlegd door het gebruik, dat in 
den loop der jaren van haar is gemaakt. Sinds 1864 is in 
28 gevallen . van 1881—1891 slechts in 7 gevallen .surséance 
verleend. Van 1838—1877 is aan 33 personen definitieve 
surséance verleend; in slechts 5 gevallen werden de schuld-
eischers geheel voldaan; in 6 gevallen is faillissement, 
in 15 gevallen een onderhandsch akkoord gevolgd (1). Men 
zou er prijs op stellen , van de Regeering te vernemen , tot 
welke resultaten de sedert 1878 verleende 11 surséances 
hebben geleid. 

Wat bij het afdeelingsonderzoek ten voordeele der 
surséance was aangevoerd, mocht volgens de tegenstanders 
daarvan even weinig afdoende worden genoemd, als het-
geen door de Regeering voor haar behoud was in het 
midden gebracht. In arr. 206 bij » vooruitzicht" het woord 
«gegrond" te doen vervallen scheen niet wenschelijk; 
men mag toch de voorwaarde, aan het verleenen van 
surséance gesteld, niet verzwakken. De surséance is eene 
afwijking van het gewone recht en daarbij wordt van de ver-
onderstelling uitgegaan, dat de schuldeischers door het uit-
stel van betaling vermoedelijk zullen gebaat worden. Bestaat 
daarop geen gegrond vooruitzicht, dan moet faillissement 
de regel zijn. Het geval, dat eene instelling of een koopman 
zich gedwongen ziet tot de surséance, als eenig redmiddel, 
zij:e toevlucht te nemen, is in den tegenwnordigen tijd 
bijna ondenkbaar, indien werkelijk de kaus bestaat, dat 
binnen het jaar aan de bestaande verplichtingen zal worden 
voldaan. Tracht de schuldenaar, zonder de/.e kans, door 
surséance tijdelijk zijn bestaan te rekken , dan is het alles-
zins billijk, dat de debiteur, die den weg van rechten is 
opgegaan, zich bij weigering der surséance het beslag op 
zijn vermogen moet laten welgevallen. Als het verzoek op 
goede gronden berust, is het in het belang van crediteuren , 
dat verzoek goedgunstig te ontvangen. Zijn die gronden 
echter onvoldoende, dan is faillissement de logische 
consequentie. 

Het voorbeeld van de Koninklijke Fabriek van S:oom-
en andere werktuigen te Amsterdam, voor de deugdzaam-
beid der surséance aangevoerd, is volgens de hierbedoelde 
leden niet zeer gelukkig gekozen; de vóór de aanvraag 
openbaar gemaakte jaarujkeche balansen mogen tot toe-
lichting van deze laatste meening dienen. Door eene tram-
wegmaatschappij is nog nooit surséance aangevraagd , 
mocht het voorkomen, dan zou zij hare baten vooral ook 
in de concessie moeten vinden ; de waarde nu eener con-
cessie bij eene maatschappij, die in ongunstigeomstanlig-
heden verkeert, is zeer twijfelachtig. 

Door de voorstanders der surséance werd tot bestrijding 
van bovenstaande opmerkingen er nog op gewezen, hoe 
het niet aanging deze een instituut te noemen, dat uit-
sluitend bij vroegere toestanden past en derhalve als ver-
ouderd is te beschouwen; immers bij werkstakingen, het 
product van moderne toestanden, zal zij vaak groote diensten 
kunnen bewijzen. De hulp van bankiers en credietinstel-
lingen, van andere zijde aangevoerd als kunnende op 
voordeelige wijze de surséance vervangen, zal in de meeste 
gevallen op minder gunstige voorwaarden door den schulde-
naar kunnen worden ingeroepen. Feitelijk is de surséance 
te beschouwen als eene gemakkelijke liquidatie, waarbij 

(1) Mr. K. ZWAARDEMAKER. Over surséance van betaling. Leiden 1878 
bladz. 96. 
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de crediteuren allicht beter zullen varen, dan bij faiüis-
sement, terwijl sommige zaken bovendien niet gemakkelijk 
laDga laatstgenoemden weg te regelen zijn; meiidenkeaan 
buitengewoon belangrijke zaken met groote buitenlan Iscbe 
crediteuren. 

Wat de op dit punt in vreemde Staten geldende wet-
geving betreft, werd van deze zijde het navolgende aan-
gevoerd. Dat in liet Fransche recht de surséance als rcchts-
instituut niet voorkomt vindt zijn oorzaak svaaiachijulijk 
daarin, dat aan den Fransclien rechter in art. 1244 Code 
Civil, tweede lid, de macht is toegekend in elk geval 
uitstel aan den debiteur te verleenen, zonder termijn en 
zonder den crediteur eenige bevoegdheid tot bundelen te 
laten; de geschiedenis onzer wetgeving toont aan, dat 
deze strenge bepaling alleen daarom niet werd overgenomen , 
omdat in ons Wetboek van Koophandel de surséance was op-
genomen (!)• In Portugal werd de surséance iu 1833 inge-
voerd, in België in 1851, terwijl ook in Brazilië en in 
Argentinië eene dergelijke inrichting bestaat. Ook het 
Italiaansche recht kent een dergelijk uitstel (moratorium) 
van betaling. In Zwitserland heeft het gerecht de bevoegd-
beid , i>ij vennootschappen op aandeelen het faillissement uit 
te stellen, en andere, voor het behoud van het kapitaal 
dienstige, noodige beschikkingen te maken. Ten slotte 
verlieze men niet uit betoog, dat bet Burgerlijk Wetboek 
in art. 1302, laatste lid, aan den rechter de bevoegdheid 
toekent om , indien de ontbindende voorwaarde niet in de 
overeenkomst is uitgedrukt, aan den verweerder op diens 
verzoek een termijn van <*ene maand te gunnen , om aisnog 
aan zijne verplichting te voldoen. Zou bet aangaan , vroeg 
men, om, terwijl in het burgerlijk recht eene dergelijke be-
paling is opgetuiini :i , de surséance, watirtegen schier geen 
enkele kamer van koophandel zich verzet heeft, eenvoudig 
te doen vervallen eu geen enkel moratorium daarvoor in de 
plaats te stellen ? 

Na aandachtige overweging van de uitvoerige en 
belangrijke beschouwingen, geleverd vóór en tegen 
de surséance van betaling , meent de Regeering het 
voorstel tot behoud van dat rechtsinstituut te moeten 
handhaven. Het komt baar voor, dat de bestrijders 
van de surséance geheel uit h^t oog verliezen, dat 
de surséance volgens het ontwerp niet wordt verleend 
tegen den zin van de schuldeischers. Het laat zich 
begrijpen, dat men het verkeerd kan vinden , aan den 
schuldenaar, bij wijze van beneficium voor hem zelveu , 
uitstel van betaling te verleenen, zonder met het 
oordeel van de schuldeischers rekening te houden eu 
te vragen naar hun belang. De surséance van het 
ontwerp i* echter eene geheel andere iustulling. Zij 
wordt niet verleend, tenzij de groote meerderheid der 
schuldeischers , analoog aan die , welke vereischt wordt 
voor de aanneming van een akkoord bij faillissement, 
zich er vóór verklaart. De surséance is dus volgens het 
ontwerp geen beneficium , maar eene instelling, waarvan 
de grondslag is minnelijk overleg tusschen den schul-
denaar eu de schuldeischers. Houdt men dit in het oog, 
dan is het niet duidelijk , waarom de surséance zoo 
scherpe afkeuring kan verdienen. De wetgever dringt 
niets op, stelt alleen de gelegenheid open om, als 
de schuldenaar en de meerderheid der schuldeischers 
uitstel van betaling raadzaam achten , daartoe te kun-
nen geraken. Waarom tot faillissement gedwongen , 
indien de belanghebbenden zelve het noodig of nuttig 
achten , den loop van zaken eerst nog eens aan te 
zien ? Inderdaad , men zou alle redenen hebben om 
het ernstig af te keuren , indien de wetgever daartoe 
de gelegenheid ciet wilde geven , waar hij dit door 
de instelling der surséance zoo geschikt kan doen. 

De grieven, in het Verslag tegen de surséance aange-
voerd, zijn in hoofdzaak de twee volgende : 1". desur-
séance brengt de zaken in ongunstiger toestand ; sticht 
dus kwaad. Dat slechts in betrekkelijk weinige gevallen 
de surséance heeft geleid tot algeheele voldoening der 
schuldeischers, bewijst niets. Die gevallen zijn er dan 
toch. Maar, ook indien men daarmede geeue reke-

(!) Vrjfl. VOORDUIN, ad art. 1*26, bladz. 107 e. v.; Mr. C. ASSEB, 
Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wetboek NAPOLEON. 
S 7»2. Dladz. 49*. 

ning wil houden , dan zou toch moeten worden aange-
toond, dat in de gevallen, waarin surséance werd ver-
leend, voor de schuldeischers gunstiger uitkomsten 
zouden zijn verkregen , indien in plaats van de ver-
leening der surséance dadelijk faillissement ware uit-
gesprokeu. Zoolang dit bewijs ontbreekt, mag aan 
het argument geen gewicht worden toegekend. Men 
late daarom in elk coucrert geval aan de schuld-
eischers over om dit voor hen zoo aangelegen punt 
zelve te beoordeeleu , en, wanneer zij van de surséance 
verslimmering van deu toestand vreezen, tegen da 
verlpening daarvan te stemmen. 2°. De surséance 
heeft in den tegenwoordigen tijd geen nut , wegens 
de menigvuldige vormen, waaronder krediet wordt 
verstrekt. Het is onbetwistbaar, dat vooreen schulde-
naar tegenwoordig meer wegen openstaan, dan vroeger, 
waar langs het hem mogelijk zal zijn , zich hulp te 
verschaften. Maar dat is geene reden om, wanneer in 
een concreet geval, om welke reden dan ook — want 
velerlei oorzaken kunnen, onder de verschillende om-
standigheden, die zich voordoen , daarvoor bestaan —' 
al die wegen zijn afgesloten, of wel, indien de schul-
denaar en de schuldeischers het er over eens zijn , dat 
een uitstel van betaling boven het inslaan van een dier 
wegen de voorkeur verdient, een dergelijk uitstel 
niet te willen gedoogen of niet mogelijk te willen 
maken. 

In de gevallen, waarin een in nood verkeerende 
schuldenaar het vereischte krediet kan verkrijgen — 
en dikwijls zal dit niet eens mogelijk zijn — pleegt 
dit veelal niet anders, dan op zoo bezwarende voor-
waarden te worden verleend, dat uitstel van betaling 
in den regel veel meer in het belang is der schuld-
eischers. De oorzaak hiervan ligt voor de hand. Zij is 
gelegen in »de onvrije positie van den schuldenaar 
en de zeer bijzondere omstandigheden, waarin hij zich 
bevindt", waarop door de bestrijders zelve der surséance 
gewezen wordt. 

Tegenover het oordeel van hen, die het nut der 
surséance ontkennen , mag als van veel gewicht het 
feit worden gesteld, dat geene der geraadpleegde 
kamers van koophandel en fabrieken zich tegen de 
instelling hebben verklaard, terwijl sommige, en daar-
onder de kamers te Amsterdam , Utrecht, Arnhem 
en Groningen, uitdrukkelijk vóór het behoud daarvan 
hebben geadviseerd Het argument, dat de handel 
prijs stelt op de instelling, wordt daardoor volkomen 
bevestigd, ook al moge daarvan in dtn loop der tijden 
slechts in weinige gevallen gebruik zijn gemaakt. 
Maar al moge door nog betere kreilietinrichtingen het 
aantal gevallen nog geringer worden, dan zou daarin 
toch bezwaarlijk een rechtmatige grond kunnen ge-
vonden worden , om ee::e bestaande rechtsinstelling te 
laten vervallen. 

Uit een ingesteld onderzoek is gebleken , dat sedert 
1878 door den Hoogen Haad zijn verleend twaalf 
definitieve surséances van betaling. De resultaten \an 
al deze surséances zijn niet bekend. Alleen is geble-
ken, dat van vijf definitieve surséances, verleend 
binnen het ressort der arrondissements-rechtbank te 
Amsterdam, één is verlengd en vier zijn ingetrokken; 
terwijl iu geen enkel geval de surséance door faillis-
sement is gevolgd. Binnen het ressort der arrondis-
sements-rechtbi>nk te Leeuwarden is eene surséance 
beëindigd door een onderhandsch akkoord. 

Gelijk hierboven reeds werd gezegd: het betreft 
hier niet de vraag der invoering van eene nieuwe, 
maar van het laten vervallen eener lang bestaande 
instelling. Zij, die de surséance willen afschaffen, 
omdat voor het behoud der instelling niets zou pleiten, 
schijnen zich daarom ook niet op het juiste stand-
punt te stellen. Immers de surséance bestaat en werkt 
bevredigend. Wie die instelling wil afschaffen, dus 
verandering brengen in den bestaanden toestand, zou , 
naar het schijnt, overwegende argumenten tegen het 
behoud der instelling, dus voor hare afschaffing, 
moeten hebben. Zij zouden behooren aan te wijzen, 
welk kwaad die instelling heeft veroorzaakt, of wel, 
dat door hare toepassing nadeel is toegebracht. Maar 
bewijzen daarvoor ontbreken. 
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— 
Wat buitenlandsche wetgevingen betreft, is het toch 

ook geenszins zonder gewicht, dat zoowel in het nieuwe 
Portugeesche Handelswetboek van 1888 (artt. 730 en 
731), als in het Spaansche Handels wetboek van 1885 
(artt. 870—873), aan de surséance van betaling analoge 
instellingen zijn opgenomen. De behoefte aan bijzondere 
bepalingen voor het geval, dat de schuldenaar zich 
verplicht ziet, zijne betalingen te staken, zonder 
dat zijne schulden de baten van zijn boedel over-
treffen , of zonder dat, bij mogelijk geworden voort-
zetting der zaken , de waarschijnlijkheid van betaling 
ontbreekt, wordt dus ook in het buitenland meer 
en meer gevoeld. Zou, onder die omstandigheden, hier 
te lande eene afschaffing gerechtvaardigd zijn ? 

Art. 206. De aanhef van dit artikel luidt anders, dan 
die van art. 1. Uit do Memorie van Toelichting blijkt 
echter, dut hetzelfde bedoeld is , maar waartoe dan eene 
andere terminologie ? Sommigen zouden daarom den aan-
hef willen lezen: »De schuldenaar, die voorziet, dat hij 
niet met betalen zal kunnen voortgaan ". Het kon toch 
geschieden, dat een industrieel bijv. nog voldoenden kas-
voorraad bezit, dus niet kan gezegd worden reeds dadelijk 
buiten staat te zijn zijne schulden te betalen. 

Anderen zouden er de voorkeur aan geven, den aanhef 
van het artikel te lezen : » De schuldenaar, die buiten 
staat geraakt" enz. 

Tegen weglating van het woord » gegrond " vóór 
«vooruitzicht" bestaat geen bezwaar. Keu ongegrond 
vooruitzicht is inderdaad eene contradictio. Voorts is 
er geen bezwaar, om de lezing: » De schuldenaar , 
die voorziet, dat hij met betalen van zijneopeischbare 
schulden niet zal kunnen voortgaan ", aan te nemen. 
Er is alle reien den schuldenaar niet te dwingen , 
om met zijn verzoek tot het laatste oogeublik te 
wachten. 

Art. 207. Het is van het uiterst.' gewicht, dat de be-
scheiden, die overgelegd moeten worden, alvorens een 
verzoek van voorloopige surséance wordt behandeld , zoo 
volledig mogelijk zijn, en een maatstaf ter beoordeeling 
aanbieden. Een staat, als in art. 5 bedoeld , is onvoldoende; 
gewoonlijk toch ::al de schuldenaar een staat overleggen , 
die zijn toestand in een te gunstig daglicht stelt. Om dit 
zooveel mogelijk te voorkomen ware het wenschelijk, den 
aanvrager te verplichten om over te lpggen öf een balans 
van het vorig jaar (indien minder dan zes maanden in 
het nieuwe jaar zijn verloopen, die van het daaraan 
voorafgaande jaar), óf een staat, waaruit duidelijk blijkt, 
hoe in de afgeloopen jaren zijn vermogenstoestand geweest 
is. Tevens moet de rechtbank onmiddellijk twee deskundigen 
benoemen om de boeken of staten na te zien , en hen rapport 
laten uitbrengen in de eerste crediteurenvergadering. 

Dat de staat, in dit artikel gevorderd, zou behooren 
te worden vervangen door een balans van het vorige 
jaar, of een staat, waaruit duidelijk blijkt, hoe in de 
afgeloopen jaren de vermogenstoestand van den schul-' 
denaar geweest is, kan niet worden toegegeven. Het 
komt aan op den tegeuwoordigen toestand van het ver-
mogen of de onderneming, niet op dien in het vorige 
jaar of vroeger. Die actuëele toestand zal uit den gevor-
derden staat voorshands volledig worden gekend, ter-
wijl, indien daarin de toestand te gunstig is voorgesteld 
(een bezwaar, dat zich evenzeer kan voordoen , als de 
overlegging van de in het Verslag bedoelde beschei-
den werd gevorderd), dit zal blijken bij de verificatie 
van den vermogenstoestand door de deskundigen , in-
gevolge art. 214 van het ontwerp. De overlegging van 
die bescheiden kan ook daarom niet als eisch worden 
gesteld, omdat ook niet-kooplieden surséance van be-
taling moeten kunnen bekomen en deze veelal zoo-
danige bescheiden met telken jare plegen op te maken. 

De onmiddellijke benoeming van twee deskundigen 
ten fine van onderzoek verdient ook geen aanbeveling. 
Dit onderzoek zal óf een summier zijn , dat geen waar-
borg geeft, óf een grondig, dat te veel tijd kost, 
maar dan in het stelsel van het ontwerp in het geheel 
niet zou passen. Immers dat stelsel is dit: voorloopige 

surséance zonder onderzoek als voorloopige maatre-
gel , daarna onderzoek en het verleenen casu quo van 
definitieve surséance. Wordt nu dadelijk een grondig 
onderzoek gevorderd , dan behoort dit ook dadelijk te 
leiden tot eene definitieve beslissing, en zou dus de 
voorloopige surséance wegvallen, wat in het belang 
van alle betrokken partijen niet gewenscht ia, juist 
omdat ton behoorlijk onderzoek in dergelijke zaken 
moeilijk, dikwijls onmogelijk in korten tijd is te ver-
richten. En juist hangende het onderzoek is voorloopige 
voorziening uoo.lig, die gevonden wordt in de voor-
loopige surséance, en waardoor het mogelijk wordt 
reeiS onmiddellijk aan den schuldenaar het vrije be-
heer en de beschikking over zijn vermogen te ont-
trekken (artt. 214 en 223). Wegens de wijziging van 
art. 5 zal de aanhaling moeten wordeu veranderd, 
zoodat gelezen wordt: «artikel 96". 

Art. 208. Eerste lid. Men vroeg , of de hierbedoelde inzage 
niet kosteloos behoort te zijn. Ook waren er leden , die in het 
artikel wenschen opgenomen te zien, dat staat en balans 
aan de bekende crediteuren moeten worden gezonden, ter 
voldoening aan welk voorschrift de schuldenaar de noodige 
afschriften aan den griffier zou hebben te overhandigen. 
Anderen echter bestreden dit denkbeeld ; zij wezen er op , 
hoe het tot oponthoud zou kunnen leiden, terwijl boven-
dien menig crediteur niet gaarne op deze wijze openbaar 
gemaakt zou zien, dat hij als schuldeischer bij een ver-
zoek tot surséance betrokken is. 

Tweede lid. «Plaatselijke dagbladen." Men leze: »nieuws-
bladen", evenals in art. 14. 

Door enkelen werd aangedrongen op voorloopigen vrijdom 
van zegel-, registratie» en griffiekosten en kostelooze 
plaatsing in de Nederlandsche Staatscourant. 

Eerste lid. Er bestaat geen bezwaar tegen *koste-
looze inzage". 

Toezending van den staat aan de bekende crediteuren 
ware eene niet aanbevelenswaardige vermeerdering 
van formaliteiten , oponthoud en kosten. 

Tweede lid. «Plaatselijke dagbladen" is vervangen 
door «nieuwsbladen". 

Het wordt niet ingezien , dat er voldoende aanleiding 
bestaat tot het verleenen van vrijdom der bedoelde 
kosten. 

Art. 209. Eerste lid. » In Nederland wonende ". Art. 903 , 
4°. Wetboek van Koophandel is te gelijker tijd meer en 
minder uitgebreid, dan de door de Regeeriug voorgestelde 
bepaling. Men had echter tegen deze laatste geen bezwaar, 
mits slechts niet twijfelachtig was , dat ieder schuldeischer, 
de vreemdeling daaronder begrepen, bevoegd is, ook zonder 
opgeroepen te zijn, op te ko:nen. 

» Op korten termijn bepaalden dag". Men zou het 
wenschelijk achten , dat uur en plaats ook hier vermeld 
werden. Art. 108, 2°. spreekt van «dag, uur en plaats"; 
art. 211, tweede lid van «dag en uur" . 

Het tweede lid van dit artikel stelt boven eiken 
twijfel, dat ieder schuldeischer, dus onverschillig, waar 
hij woont en tot welke nationaliteit hij behoort, 
bevoegd is op te komen. Dit volgt trouwens ook uit 
het eerste lid van art. 210. 

Op korten termijn bepaalden dag. Naar aanleiding 
der gemaakte opmerking wordt aan het eerste lid 
toegevoegd : «Behalve den dag worden uur en plaata 
der bijeenkomst daarbij vermeld." 

Art. 210. Eerste lid. De voorloopige raadpleging van de 
schuldeischers werd door sommigen van weinig beteekenia 
geacht. De rechtbank zou huns inziens even goed zelve 
omtrent de al of niet goedkeuringvan het verzoek kunnen 
beslissen Zijn staat en balans eenigszins bevredigend, de 
schuldeischers zullen een nader onderzoek in elk geval 
wenschelijk oordeelen eu hunne beslissing tot de tweede 
vergadering opschorten. 

> In raadkamer ". Deze woorden kwamen in het ontwerp 
der Staatscommissie niet voor. Men vroeg, met welke be-
doeling zij door de Regeering zijn opgenomen. 

In den vijfden regel zal, zooals uit de Memorie van 
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Toelichting blijkt, in plaats van »of" behooren te worden 
gelezen »tevens''. 

Het hier vermelde vereischte scheen overigens onnoodig, 
vooral omdat het betreft de verschenen schuldeischers. Men 
tou er dan ook de voorkeur aan geven , te lezen: » na 
verhoor der verschenen schuldeischers". Door anderen werd 
daarentegen de bepaling toegejuicht. Het verhoor heeft zeer 
weinig waarde; de aanwezige crediteuren moeten op eone 
lijst worden gebracht en van de door hen uitgebrachte 
stem moet aantcekening worden gehouden. 

De voorloopige raadpleging van de schuldeischers 
mag niet worden gemist. Zij kan van veel nut zijn. 
Zij zal bijv. aan de schuldeischers gelegenheid geven, 
indien de schuldenaar hun vertrouwen niet bezit, de sur-
séance dadelijk van de hand te doen wijzen. De door de 
schuldeischers te verschaffen inlichtingen zullen boveu-
dien der rechtbank tot voorlichting kunnen strekken , 
ter beoordeeling van de juistheid der door den schulde-
naar tot staving van zijn verzoek gevoerde beweringeu. 
In elk geval is het wenschelijk, dat van de instemming 
van de groote meerderheid der schuleischers blijke , 
gelijk ook werd betoogd in het rapport aan de Koningin-
Weduwe, Regentes, ad art. 210, alin. 1. 

In raadkamer. De raadpleging der schuldeischers 
op de openbare terechtzitting zou zeer onraadzaam zijn. 
Het betreft hier ten deele vertrouwelijke mededeelin-
gen; dat kan althans het geval zijn. In ieder geval 
moet aan de crediteuren gelegenheid worden gegeven , 
zich meer vrij te uiten, dan zij in het openbaar zouden 
wenschen te doen. 

In den vijfden regel moet het woord»of" behouden 
blijven , geheel in overeenstemming met de Memorie 
van Toelichting. Volgens deze toch wordt voor het 
toestaan der surséance gevorderd, dut >a/t der ver-
schenen schuldeischers, houders van *L der tor verga-
dering vertegenwoordigde schuldvorderingen , er voor 
zijn ". 

Deze meerderheid is niet aanwezig 1°. als meer dan 
dan '/> der verschenen schuldeischers tegenstemmen , 
maar ook 2°. als houders van meer dun •/« der schuld-
vorderingen tegenstemmen. 

Stemming is gewenscht, omdat daardoor alle aan-
wezigen ertoe geleid worden, hunne meening duidelijk 
uit te spreken. 

Het vereischte van eene bepaalde meerderheid steunt 
op de juiste overweging, dat ook de voorloopige 
surséance niet moet verleend worden , wanneer niet 
eene groote meerderheid zich daarvoor verklaart. 

Derde lid. Het ontwerp der Staatscommissie bepaalde, 
dat voorloopige surséance ook niet verleend zou kunnen 
worden, wanneer de schulden de baten des boedels over-
treffen. Waarom, vroeg men , zijn deze woorden hier ver-
vallen ? 

>Te kwader trouw". Waarin? Ook , wanneer hij bij voor-
beeld te kwader trouw het bedrag van ééne vordering 
bestrijdt? 

De bepaling, dat de surséance niet verleend kan 
worden, als de schulden de baten des boedels over-
treffen, is weggelaten, omdat zij niet vereenigbaar 
is met den eisch, in art. 206 voor het verleenen der 
surséance gesteld, en omdat eene alleszins vertrouwbare 
raming als !an ook veelal or. mogelijk zijn zou. Er zijn 
ook dikwerf goederen, die kostbaar en voor eene bepaalde 
onderneming onmisbaar zijn, maar wier waarde toch 
vooraf niet met eenige waarschijnlijkheid is te bepalen, 
daar niet zelden eene gedwongen realisatie daarvan 
of niet doenlijk blijkt, of zeer magere resultaten op-
levert. Men denke ook aan concessies; aan bestaande 
relaties; aan eene jeugdige onderneming, die bijv. 
inpoldering of de exploitatie van eene uitvinding zich 
ten doel stelt. Het is denkbaar, dat daarbij het voor-
uitzicht bestaat, dat binnen één jaar de uitkomsten 
van dien aard zullen zijn, dat de onderneming alsdan 
aan alle hare verplichtingen zal kunnen voldoen, ook 
al mochten op het tijdstip van de aanvrage om sur-
séance de schulden de baten, door eene gedwongen 
realisatie te verkrijgen, overtreffen. Een absoluut ver-
bod om in zoodanig geval de surséance te mogen 

verleenen ware in strijd met het belang der zaak en 
met het door de surséance beoogde doel (zie Memorie 
van Toelichting, blz. 105;. 

»Tc; kwader trouw." Het is eene quaestio facti, die 
in ieder geval in algeraeenen zin zal moeten worden 
uitgemaakt. Het opzettelijk niet opgeven vim schulden 
of het verdichten van baten kan bijv de kwade trouw 
aanwijzen , maar dit moet aan de beoordeeling van den 
rechter worden overgelaten. 

Vierde lid. Het ontwerp der Staatscommissie was hier 
imperatief, hetgeen door sommigen wenschelijk werd ge-
acht. Zij vroegen dan ook , waarom de Regeering, zonder 
motiveering, van dat beginsel is afgeweken. Anderen 
evenwel konden zich met een imperatief voorschrift niet 
vereenigen. Maar ook zelfs deze facultatieve bepaling 
kwam velen te streng voor. Immers, wordt de voor-
loopige surséance niet verleend , dan kan de schuldenaar 
wellicht aan het opsporen van nieuwe hulpbronnen de 
voorkeur geven boven faillissement, dat hem niet in dit 
geval moet kunnen worden opgedrougen. Deze bepaling, 
zoo werd gezegd, zou afschrikwekkend werken op het 
aanvragen der surséance. Wel zou het aanbeveling kunnen 
verdienen, het vierde lid imperatief te stellen, mits met het 
derde vereenigd, zoodat het alléén sloeg op het geval, 
dat de schuldenaar bleek te kwader trouw te zijn. 

Zij, die aan het stelsel der Staatscommissie de voorkeur 
gaven , wezen er nog op , dat, zoolang bet verzoek bij het 
gerechtshof of den Hoogen Raad hangende is , geene failliet-
verklaring kan worden aangevraagd. Hiervan kan door een 
kwaadwillig schuldenaar gebruik worden gemaakt, om de 
aanvraag tot faillietverklaring te vertragen en inmiddels 
den boedel te verduisteren. Het ontwerp der Staatscommissie, 
volgens hetwelk bij afwijzing van het verzoek tot surséance 
onmiddellijk faillietverklaring moet volgen, waakte hiertegen. 

Nog vroeg men , waarom in dit artikel niet is opgenomen, 
dat het vonnis der rechtbank in het openbaar wordt uit-
gesproken , zooals in het tweede lid van art. 4 ten opzichte 
van het vonnis van faillietverklaring is bepaald. Men moge 
eene soortgelijke bepaling niet wenschelijk achten , toch 
behoort het ontwerp dienaangaande geen uiteenloopende 
bepalingen te bevatten. 

In het ontwerp is een juiste middenweg gekozen 
tusschen een imperatief voorschrift tot faillietverklaring 
en het onthouden der bevoegdheid tot faillietverkla-
ring aan den rechter. 

Een imperatief voorschrift zou niet alleen afschrik-
kend werken op het aanvragen der surséance, maar 
ook in strijd zijn met art. 1 van het ontwerp De 
mogelijkheid bestaat toch, dat er , naar 's rechters oor-
deel , geen vooruitzicht is , dat de schuldenaar na 
verloop van eenigen tijd aan zijne verplichtingen zal 
kunnen voldoen , zouder dat daarom reeds van ophou-
den te betalen blijkt. Ook art. 907, al. 2 Wetboek 
van Koophandel bevat in dit opzicht een facultatief 
voorschrift. Daarvan af te wijken ware te minder ge-
rechtvaardigd, omdat de terplichting, den koopman bij 
art. 765 van dat Wetboek opgelegd om in het daar be-
doelde geval zich failliet te geven, in dit wetsontwerp 
niet is overgenomen. Bovendien , voor een imperatief 
voorschrift kan hier niet meer grond bestaan, dan in 
het geval, bedoeld bij art. 228, vierde lid. Toch is ook 
darr de faillietverklaring facultatief gesteld, zonder 
dat in het Verslag daartegen eenige bedenking is 
aangevoerd. 

Dat de thans voorgestelde facultatieve bepaling af-
schrikwekkend zou werken , is niet zeer aannemelijk. 
Maakt de rechter van de hem toegekende bevoegdheid 
tot faillietverklaring gebruik , dan zal dit zijn , omdat 
hem reeds bleek van het ophouden te betalen. Maar 
in dat geval zal een verzoek tot faillietverklaring, 
indien het niet reeds is ingediend, toch wel dadelijk 
volgen. Dat de schuldenaar in een bijzonder geval 
aan het opsporen van nieuwe hulpbronnen de voor-
keur zou hebben gegeven , is mogelijk , maar , indien 
dat geval zich eens voordoet en de staat des boedels 
nog van dien aard is, dat in redelijkheid tijd en 
mogelijkheid voor die opsporing bestaan, dan zal de 
rechter van de hem verleende bevoegdheid ook geen 
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gebruik maken. Hij ka», maar bij zal bet dus ook 
niet doen , indien daarvoor geene overwegende redenen 
bestaan, nog minder, indien er redenen zijn, die er 
tegen pleiten. Waar geen vooruit/.iclu bestaat, dp.tde 
schuldenaar na verloop vai; eenigen tijd aan zijne ver-
plichtingen zal kunnen voldoen en bovendien blijkt, 
dat hij reeds heeft opgehouden te betalen , daar zal 
het alleszins rechtmatig belang der schuldeischers 
vorderen, dat de faillissementstoestand zoo spoedig 
mogelijk intrede. 

Het bezwaar, dat hangende het hooger beroep geene 
faillietverklaring kan worden > aangevraagd " (eigen-
lijk : uitgesproken), kan zich alleen voordoen , wan-
neer de rechtbank geene termen heeft gevonden om 
de voorloopige surséance te verleenen en evenmin oin 
het faillissement uit te spreken en dan nog slechts 
gedurende het korte tijdsverloop, dat bet verzoek bij 
het gerechtshof hangende is (vgl. hierover het ant-
woord bij art. 211). Naar aanleiding van die excep-
tioneele gevallen de faillietverklaring steeds verplich-
tend te stellen kan, uithoofde van de hierboven ver-
melde bezwaren, toch niet aanbevelenswaardig geacht 
worden. 

Aan het artikel is een nieuw zesde lid toegevoegd , 
luidende: 

» De beschikking op het verzoek wordt uitgesproken 
ter openbare terechtzitting." 

Vijfde lid. » Kan geschieden." Is eigenlijk de tweede zin 
niet eene afwijking van de eerste?» Gelijktijdige aanvrage" 
kan geene andere beteekenis hebben , dan dat terzelfder 
tijd twee aanvragen bij de rechtbank hangende zijn. De 
verzoeken behoeven niet juist op denzelf.len tijd te worden 
ingediend; dit zal wel nooit, althans hoogst zelden, voor-
komen. Toch neemt de Memorie van Toelichting ten on-
rechte daarin een verschil aan. 

Naar aanleiding van de gerezen bedenking wordt be _ 
vijfde lid, met weglating der tweede zinsnede , gelezen : 

» Indien eene aanvrage tot, faillietverklaring en een 
verzoek tot surséance gelijktijdig aanhangig zijn , komt 
eerst het laatste in behandeling." 

Art. 211. Eerste lid. Den schuldenaar is recht van hooger 
beroep toegekend. Volgens art. 213, eerste lid, wordt do 
uitspraak der rechtbank, niettegenstaande' het hooger be-
roep, bij voorraad ten uitvoer gelegd. Dit voorschrift nu 
heeft in het stelsel der Staatscommissie, die bij afwijzing 
van het verzoek tot surséance faillissement laat volgen , 
iets te beteekenen, maar hoe zal het gaan na de daarom* 
trent in het voorgaand artikel gebrachte wijziging? De 
schuldenaar is vrij om te handelen ; hij zal niet failliet 
verklaard kunnen worden , nu de rechtbank zulks niet bij 
hare afwijzende beschikking heeft gedaan. Hoe onaange-
naam , zoo werd opgemerkt, wordt nu de positie der schuld-
eischers, die eenvoudig moeten afwachten en geen rechts-
middel bezitten, om den schuldenaar te vervolgen. 

Nog vroeg men , waarom wel aan de schuldeischers, die 
tegen hebben gestemd , doch niet aan hen , die niet tegen-
woordig zijn geweest, het recht op hooger beroep wordt 
geschonken. Men zag de reden van een dusdanig onder-
scheid niet in. 

Tweede lid. » Bij een verzoekschrift " enz. Men leze, in 
overeenstemming met het bepaalde bij art. 207 en het derde 
lid van dit artikel, »bij procureur". 

«Gerechtshof". Reeds bij art. 8 werd er op gewezen, dat 
in het ontwerp nu eens van «gerechtshof", dan weder van 
•►rechtscollege" wordt gesproken, hetgeen men afkeurde. 

Vijjde lid. »Bij schriftelijk gemachtigde". Het schijnt 
dus, dat de schuldeischers zich niet van een'procureur 
moeten voorzien. Waarop berust dit onderscheid ? 

Ook hier werd opgemerkt, dat in andere artikelen van 
het ontwerp van «gevolmachtigde" wordt gesproken , hier 
daarentegen van «gemachtigde". 

Eerste lid. Door de verwijzing naar bet eerste lid 
van art. 213, in verband met de, in art. 210 gebrachte 
wijziging, schijnt in het Verslag te zijn uitgegaan 
van de veronderstelling, alsof ten gevolge van de wij-

ziging van het voorstel der Staatscommissie de recht-
bank onbevoegd zou zijn geworden om , bij afwijzing 
van de surséance, den schuldenaar in staat van fail-
lisseiin'iit te verklaren. Dit is geenszins het geval; zie 
art. 210, vierde lid en de Memorie van Toelichting ad 
artt. 211, 212. Maar, ook afgescheiden hiervan, heeft 
het eerste lid van art. 213 alsnog reden van bestaan, 
namelijk in het geval, dat, bij vernietiging der door 
de rechtbank verleende voorloopige surséance, het 
gerechtshof den schuldenaar in staat van faillissement 
verklaart; zie art. 213 coll. art. 223. 

Ook wanneer de rechtbank van hare bevoegdheid 
om, bij weigering der surséance, den schuldenaar 
failliet te verklaren, geen gebruik maakt, zal, hangende 
het hooger beroep, de positie der schuldeischers minder 
onaangenaam zijn , dan verondersteld wordt. Zij /.uilen 
den schuldenaar op alle wijzen , die de wet kent, kun-
nen vervolgen. Doch alleen tijdens het hooger beroep 
hangende is, zullen ld geene faillietverklaring van 
de rechtbank kunnen erlangen; maar dit zal dan toch 
ook gedurende slechts korten tijd het geval zijn , daar 
het hooger beroep , naar men mag vertrouwen , steeds 
spoedig zal worden afgedaan. Maar bovendien zal in 
dat geval de bevoegdheid, aan de schuldeischers bij 
het vijfde lid van art. 211 toegekend , hun zeer te stade 
kunnen komen. Bij de behandeling in hooger beroep 
toch kunnen zij bet gerechtshof in kenuisstellen met 
al de gronden, die zij bijden rechter in eersten aanleg 
hadden kunnen aanvoeren tot staving van een verzoek 
om faillietverklaring, ten einde van bet gerechtshof 
eene beschikking te verkrijgen, waarbij, niet handhaving 
van de weigering der surséance, de schuldenaar als-
nog in staat van faillissement wordt verklaard. 

Voorts: welke reden zou er zijn om aan schuldeisciiers, 
die zijn weggebleven , niettegenstaande het verzoek om 
surséance door de nieuwsbladen, in art. 208, tweede 
lid bedoeld , ter algemeene kennis is gebracht, en die 
bovendien , voor zoover zij bekend zijn en in Nederland 
wonen , zijn opgeroepen om op het verzoekschrift te 
worden gehoord, wel recht van hooger beroep te geven ? 
Van hen, die belang stellen in de zaak, mag worden 
gevergd, dat zij opkomen; wie niet opkomt, kan ge-
acht worden te consenteeren. 

Tweede lid. Achter » verzoekschrift" is , in overeen-
stemming met art. 207, ingelascht: «door den verzoeker 
en zijnen procureur onderteekend." 

Omtrent «gerechtshof", zie hierboven ad art. 8. 
[Door de Commissie werd de vraag gedaan, of, behalve 

dag en uur , hier ook niet de plaats, waar de behandeling 
zal geschieden , behoorde te worden vermeld. De Minister 
beantwoordde deze vraag ontkennend. Waar in het ont-
werp sprake is van eene vergadering, zal ook de plaats 
daarvan vermeld moeten worden, doch de plaats, waar 
een rechtscollege zitting houdt, behoeft niet nader te wor-
den aangeduid-] 

Tweede en vierde lid. De tweede zinsnede van het tweede 
lid is weggelaten en uit het vierde lid zijn vervallen de 
woorden «in het geval dat de rechttank de vo> rloo-
pige surséance heeft toegestaan". Ook in het geval, dat 
die geweigerd is, dient toch de rechtbank van bet 
instellen van hooger beroep kennis te dragen , omdat, 
hangende dat beroep, door haar de faillietverklaring 
niet kan worden uitgesproken, terwijl er geene redeu 
bestaat, om ook niet in dat geval den griftier der 
rechtbank de verplichting op te leggen, de bij art. 207 
bedoelde stukken aan den griffier van het gerechts-
hof toe te zenden. En dan kan de tweede zinsnede van 
het tweede lid meteen vervallen. 

Vierde lid. In overeenstemming met art. 208 moet 
in plaats van «dagbladen" gelezen worden : »nieuws-
bladen", terwijl ook hier tusschen »ter" en » inzage" 
moet worden ingelascht: » kostelooze". 

Vijlde lid. Van hen , die op een verzoek worden 
gehoord, wordt nooit gevergd, dat zij bij procureur 
verschijnen. Reden om hiervan dien regel af te wijken , 
bestaat niet. 

«Gemachtigde" is gewijzigd in «gevolmachtigde". 
Het laatste lid wordt nu gelezen: «De behandeling 

heeft plaats in raadkamer; het arrest wordt uitge-
sproken ter openbare terechtzitting". 
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Art. 212. Eerste aa. Waar het, zooals hier, eene gehee. 
feitelijke quaestie betreft, meende men , dat gebruik kon 
"worden gemaakt van art. 1(55, tweede lid der Grond we' 
en cassatie van het in hooger beroep gewezen arrest uit 
drukki'lijk worden uitgesloten , zooals zulks in art. 188 
is geschied. Mocht zij echter behouden blijven , dan vroeg 
men , waarom hier een termijn van acht dagen wordt toege-
staan, en voor h t hooger beroep, waarbij meu nog nieuwe 
feiten kan aanbrengen , slechts een termijn vmi drie dagen 
•wordt toegestaan (art. 211, eerste lid). Vooral, daar het 
bier slechts een verzoek tot voorloopige surséance geldt, 
behoef Ie de termijn niet te ruim genoden te worden. 

Tweede lid. »Op de wijze in het vorige artikel voor 
het hooger beroep bepaald". De vraag werd gelaan , of 
uit deze woorden volgt, dat ook hier de bijstand van een 
procureur noodig is. 

He aangevoerde gronden dienen inderdaad er toe te 
leiden, het beroep in cassatie uit te sluiten. Het artikel 
luidt alsnu: »Tegen bet arrest, in hooger beroep ge-
we/en , staat geen beroep in cassatie open." 

Art. 213. Derde lid. Moet, zoo werd gevraagd, l.etge-
rechtshof nog het recht hebhen faillissement uit te spreken , 
wanneer hooger beroep wordt ingesteld van eene bewhik« 
Icing der rechtbank , waarbij de surséance niet istoeges'aauï 

Deze bepaling voorziet in het geval, dat door de 
rechtbank de voorloopige surséance wel is toegestaan. 
In dat geval kan het van belang zijn, dat het gerechtshof, 
bij vernietiging van die beschikkiug, het faillissement 
kunne uitspreken, juist met het oog op de daaraan 
in deze bepaling verbonden gevolgen. 

Om de redactie duidelijker te doen luiden, wordt 
vóór: »bij vernietiging" iugelascht: »indien", en de 
woorden »en verklaring in staat van faillissement" 
vervangen door: » de schuldenaar in staat van t'aiilis-
sement wordt verklaard''. 

Voor het overige wordt de in het Verslag ge'ane 
vraag bevestigend beantwoord. 

Art 214. Eerste lid, 2°. Uit deze bepaling volgt, dat bij de 
beschikking der rechtbank de hier bedoelde termijn terstond 
zal moeten worden bepaald. Daar echter opdatoogenblik 
nog bezwaarlijk vast kan staan , hoe langen tijd de deskun-
digen voor hunne taak zullen behoeven, gaf men in over-
weging liever te spreken van »eeu later te bepalen termijn ". 

Hier en in bet eerste lid van art. 215 wordt gesproken 
van » staten", hetgeen niet in overeenstemming is met de 
redactie van art. 2U7 , dat van bet woord »staat" spreekt. 

Verkieslijk schijnt het, eene verlenging van den termijn 
mogelijk te laten en daartoe achter » termijn" in te 
voegen: », die zoo noo lig verlengd kan worden "; en 
verder is *s-aten" vervangen door: >staat en bescheiden". 

In overeenstemming met de redactie van art. 13 
moet de aanvang van 1°. luiden: »een of meer be-
wind voerders, ten" enz. Duidelijkshalve wordt aan het 
slot van het artikel, in plaats van » op de wijze" enz., 
gelezen; «gelijk in art. 208, tweede lid is voorge-
schreveu''. 

Art. 215. Eerste lid. Naar men meende behoorde ook 
voorgeschreven te worden, dat in het verslag der deskun-
digen tevens een oordeel wordt uitgesproken omtrent den ter-
mijn , binnen welken gegrond vooruitzicht bestaat. dat de 
betalingen zullen kunnen worden hervat. Dit is wensehelijk 
ook in verband met art. 219, eerste lid , dat als maximum , 
waarvoor de surséance verleend kau worden , één jaar noemt. 
De termijn van één jaar zal de gebruikelijke termijn worden , 
en in de meeste gevallen afloopen , alvorens de schulden 
zijn afgedaan , indien niet reeds dadelijk door de deskundigen 
het verband tusschen de nakoming der verbintenissen en 
den tij 1, die hiervoor noodig schijnt, wordt gelegd. Is er een 
maximum , dan moet ook de rechter in het uitgebracht 
verslag de noo iige aanwijzing vinden voor de vaststelling 
van den termijn. 

Tweede lid. Er waren leden , die ook het hier en in het 
volgend artikel bedoelde verslag aan de bekende schuld-

eischers door den griffier kosteloos wilden doen toezenden. 
De nederlegging ter griffie toch is huns inziens onvoldoende; 
het belang der zaak eischt meerdere openbaarheid. Door 
anderen werd dit denkbeeld bestreden , als zullende tot 
verlies van tijd en vermeerdering van kosten aanleiding 
geven. 

Laatste lid. »Naderligging", lees: «Nederlegging". 
Eerste lid. Ook hier is » staten" veranderd in »staat 

en bescheiden ". Ue geopperde bedenking heeft verder 
aanleiding gegeven tot aanvulling van dit lid met ds 
volgende woorden aan het slot: »met aanduiding va» 
den tijd, waarop deze vermoedelijk zal kunnen plaat» 
hebbeu ". 

Tweede lid. Het aangegeven denkbeeld zou een niet 
gerechtvaardigd verlies van tijd en vermeerdering van 
kosten ten gevolge hebben. Het bier bedoelde verslag 
toch zal in den regel nog al eeuigen omvang hebben, 
terwijl het niet zou aangaan, den griffier de verplich-
ting op te leggen, daarvan een wellicht groot aantal 
afschriften kosteloos te verstrekken. 

Derde lid. De fout is verbeterd. 

Art. 218. Ook hier geldt de opmerking, bij het vierde 
lid van art. 210 gemaakt, omtrent de wenschelijkheid, 
volgens sommigen, van een imperatief voorschrift totfail-
lietverklaring bij niet verleening der surséance. 

De verwijzing naar art. 210 , derde en tweede lid , ware, 
meende men, beter vervangen door overneming van het aldaar 
bepaalde. Dit zou duidelijker en minder omslachtig wezen. 

Zie de beantwoording der opmerking bij artikel 210. 
Naar aanleiding van hetgeen in dat artikel is bepaald, 
wordt in art. 217 achter »schuldeischers" ingevoegd 
» in raadkamer" en in art. 218 achter » het tweede" 
de woorden: > en het zesde", met verandering van 
> is" in » zijn". 

Dat de verwijzing naar art. 210 , derde en tweede 
(en thans ook naar het zesde) lil , aan de duidelijkheid 
zou schaden, is bezwaarlijk aan te nemen. Doorover-
neming zou het artikel omslachtiger worden. 

Art. 219. Deze bepaling is eene afwijking van het be-
staande recht. <Sommige leden wenschten zich niet onvoor* 
waardelijk te verklaren tegen verlenging der surséance 
na afloop van het jaar, daar toch demogelijkheid bestaat, 
dat sommige omvangrijke zaken binnen dat tijdsverloop 
niet kunnen afgewikkeld worden. 

In het systeem van het ontwerp behoorde, naar het oor-
deel van enkelen , aan den schuldenaar , die het genot van 
surséance gehad heeft, de bevoegdheid te worden outno-
men , geduren.le eenigen , in den wet te bepalen, tijd op-
nieuw surséance aan te vragen. 

Voor zooverre de termijn van één jaar voor om-
vangrijke zaken niet lang genoeg mocht wezen, zou 
boven bet openen van de mogelijkheid van verlenging 
der surséance, de voorkeur verdienen, den termijn 
zelven te verlengen en bijv. op anderhalfjaar te brengen. 
Zoo al niet een termijn van één jaar, is toch zeker 
een van anderhalf jaar in ieder geval voldoende om, 
zooals de Memorie van Toelichting opmerkt, toteene 
definitieve minnelijke regeling te komen, indien al 
na afloop van di«n termijn de betalingen niet dadelijk 
in vollen omvang hervat mochten kunnen worden. 

In het eerste lid wordt derhalve »één" vervangen 
door » één en een half" en voorts aan het artikel een 
derde lid toegevoegd , luidende : » Gedurende één jaar 
na afloop der surséance kan zij niet opnieuw worden 
verleend ". 

In het tweede lid wordt, duidelijkheidshalve, in 
plaats van » op de wijze" gelezen : » gelijk is" 

Art. 221. Men vergelijke hierbij de opmerkingen, naar 
aanleiding van art. 211 gemaakt. 

Zie op artikel 211. Ten gevolge van de voorgestelde 
wijziging van art. 212, wordt het tweede lid van 
art. 221 nu gelezen: » Tegen het arrest, door het 
gerechtshof in hooger beroep of krachtens de bepaling 
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van het voorgaande artikel gewezen , staat geen beroep 
in cassatie open". 

In het derde lid vervallen de woorden » en het be-
ronp in cassatie''. 

Dezelfde grond, die tot uitsluiting van de cassatie 
leidt in het geval, bedoeld bij art. 212, behoort ook 
hier hetzelfde gevolg te hebben. 

Art. 222. Wat zal, vroeg men , geschieden, wanneer 
een of meer der hier bedoelde bewindvoerders en deskundigen 
hunne benoeming niet aannemen , of komen te overlijden ? 

Dan zal het rechtscollege eene nieuwe benoeming 
moeten doen. De bevoegdheid daartoe ligt opgesloten 
in die tot benoeming. Is er redelijke grond, daaraan 
te twijfelen ? Door eene betrekkelijke bepaling aan 
het artikel toe te voegen is het gemakkelijk, uitdruk-
kelijk in de zaak te voorzien. Maar het schijnt niet 
raadzaam, omtrent dergelijken casus aldus eeno regeling 
te maken. Men maakt daardoor voor andere gevallen 
de zaak met reden twijfelachtig. En ten aanzien van 
de benoeming van den curator en de definitieve com-
missie maakt het Verslag ook geene melding van 
gerezen twijfel. 

[Zie het vermelde bij art. 229.] 
Art. 223. Het scheen wenschelijk aan dit artikel toe te 

voegen , dat alle stukken door den schuldenaar en één der 
bewindvoerders worden onderteekend , opdat aan alle mede-
contractanten en belanghebbenden duidelijk blijke, met 
wien zij te doen hebben. 

Zoodanige bepaling wordt ook in de nu geilende 
wet niet aangetroffen. Is vau eenige behoefte daaraan 
gebleken ? Voorshands schijnt zij ook niet wenschelijk. 
Wie voorzichtig is , handelt niet met den schuldenaar 
alleen en verlangt, ook al bepaalt de wet het idet, 
het een of ander blijk, naar gelang der omstandigheden , 
van de medewerking der bewindvoerders, telkens als 
bet noodig is. Het is ook niet duidelijk , welk nut een 
uitdrukkelijk wetsvoorschrift, als verlangd , voor alle 
gevallen de medeonderteekening van een der bewind-
voerders eischeude, naast de bepaling van art. 223, 
alin. 1 voor derden zou hebben. Bovendien mag ge-
vraagd worden, welke de sanctie van zoodanige bepa-
ling zou kunnen zijn. En of dan niet een geheel stel 
artikelen zou noodig zijn , om de zaak nader in de 
gevolgen uit te werken? Dit, zonder dat een even-
redig nut daarvan aanwijsbaar is. 

Eerste lid. »Zoodra de benoeming der bewindvoerders 
is aangekondigd". Waarom, vroeg men, houdt 

de bevoegdheid van den schuldenaar op met de aankon-
diging, niet met de uitspraak , of althans met het oogen-
blik , dat de uitspraak ter zijner kennis kwam ? Dat de 
derde, die met den schuldenaar handelde, eene daad ver-
richtte, die geene wettige gevolgen kan hebben, eer hein 
die surséance langs wettelijken weg bekend kan zijn , is 
juist. Doch dan behoort niet gesproken te worden van de 
aankondiging , maar het beginsel bepaald geformuleerd te 
worden , of wel eene bepaling in den geest van art. 52, 
tweede lid, hier opgenomen. 

Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen, 
wordt dezi; bepaling gelezen uls volgt: 

» Zoo dra de voorloopige surséance van betaling is 
verleend, is de schuldenaar onbevoegd om, zonder 
medewerking, machtiging of bijstand der bewindvoer-
ders , eenige " en/.. 

Tegen deze lezing kan geen bezwaar bestaan, 
nu , ingevolge de aan artt. 210 en 211 toegevoegde 
slotalinea's, de voorloopige surséance in het openbaar 
wordt uitgesproken. 

Twcf.de lid. De Memorie van Toelichting houdt de hier 
bedoelde handelingen voor relatief nietig, naar het schijnt 
naar analogie van hetgeen ten opzichte van den gefailleerde 
wordt voorgesteld. Is dit wel juist? De gevallen staan 
immers niet gelijk? De gefailleerde ondergaat een arrest 
op zijne goederen ; hij blijft volkomen vrij om te handelen. 
De relatieve nietigheid is daarbij slechts opgenomen als 

correctief voor de bepaling, dat alles, wat hij gedurende 
het faillissement verwerft, in het faillissement valt. 

Bij surséance is het anders. Kr worden bewindvoerders 
benoemd, ten einde met den schuldenaar het beheer over 
diens zaken te voeren. Na afloop der surséance , ook zonder 
dat er volledige betaling, en deze zal zelden geschieden, 
heeft plaats gegrepen , kunnen de nieuwe zoowel als de 
oude schuldeischers opkomen. Daarenboven, stel,deschul-
denaar heeft gespeculeerd en verloren , zoodat de boedel 
niet verrijkt is, hoe gaat het dan met de verbindbaarheid 
voor den boedel? Er is immers maar één boedel, en op 
dieuzelfden boedel kunnen èn de oude èn de nieuwe 
schuldeischers hunne rechten doeu gelden. Geen overeen-
komsten, die op den boedel van invloed kunnen zijn, 
moeten derhalve kunnen worden aangegaan zouder de be-
windvoerders. Handelt de schuldenaar alléén , dan behooren 
zijne handelingen absoluut nietig te zijn. Hij staat gelijk 
met eene gehuwde vrouw, die zonder bijstand van haren 
man zich verbond. 

Eene absolute nietigheid zou hier misplaatst zijn. 
Er is geene reden , af te wijken van den algemeenen 
regel, dat, waar nietigheid wordt bedreigd in het 
belang of ter bescherming van bepaalde personen, de 
nietigheid steeds relatief is, zoodat zij alleen door die 
personen of te hunnen behoeve kan worden ingeroepen. 

Het Verslag wijst op de nietigheid van de hande-
lingen, door eene gehuwde vrouw zonder bijstand 
van haren man verricht. Maar ook die hanrlelingen 
zijn niet, gelijk het Verslag schijnt aan te nemen, 
absoluut nietig; uit art. 171 Burgerlijk Wetboek 
blijkt het tegendeel. Alleen de vrouw, de man of hunne 
erfgenamen kunnen zich op de nietigheid beroepen ; 
de derden, met wie werd gehandeld, kunnen dit niet; 
wat hen betreft zijn deze handelingen geldig. 

De in het Verslag voorgestelde nietigheid zou, in 
afwijking van het bove:staande , ten gevolg • hebben , 
dat, na afloop van de surséance, de schuldenaar het 
recht zou hebben, zich cp de nietigheid te beroepen. 
Dit zou onrecht zijn. 

De medewerking der bewindvoerders wordt ge-
vorderd in het belang der schuldeischers , niet, ook van 
den schuldenaar. De schuldenaar is dus niet degene , 
die tegen handelingen , zonder die medewerking ver-
richt , moet kunnen opkomen. De schuldeischers, in 
wier belang de bewindvoerders tot medebeheer worden 
geroepen , zijn daarentegen de aangewezen personen 
om tegen die handelingen op te komen. Vandaar het 
recht, den bewindvoerders in het tweede lid gegeven. 
Wat betreft den tijd na afloop van de surséance, dan 
zal een van beide het geval zijn: óf de schuldeischers 
worden voldaan, in welk geval zij bij nietigverklaring 
der hierbedoelde handelingen geen belang hebben; öf 
zij worden niet voldaan en faillissement van den schul-
denaar is het gevolg, in welk geval de curator zich 
op de nietigheid moet kunnen beroepen. 

De artt. 2 ! 3 , alin. 3 , en 221, alin. 4 voorzien in de 
gevallen van faillietverklaring bij vernietiging der ver-
leende surséance. 

Ter voorziening in geval, dat na afloop van de 
surséance de schuldenaar failliet wordt verklaard, 
behoort aan het tweede lid van art. 223 te worden 
toegevoegd de. volgende bepaling: 

» Wordt de schuldenaar na het eindigen der surséance 
in staat van faillissement verklaard, dan gaat deze 
bevoegdheid over op den curator." 

In het tweede lid is '» verrijkt" vervangen door 
> gebaat." 

Art. 224. Tweede lid. Alle aangevangen executiëu blijven 
geschorst Volgens de Memorie %-an Toelichting is deze 
bepaling voor den schuldeiseher van groot belang met het 
oog op art. 503 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering , 
volgeus welke het beslag op onroerend goed eerst dertig 
dagen na het bevel kan worden gedaan. Sommigen meen-
den evenwel, dat men zich hier een onmogelijk geval bad 
voorgesteld , daar toeh de surséance zal ein iigen óf met 
betaling, óf met een vrijwillig akkoord met de schuld»» 
eisciiers, óf met failli. «ment. 
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De mogelijkheid bestaat, dat de surséance eindigt 
zonder vrijwillig akkoord en zonder dat de schuldenaar 
in staat is te b-talen. Dan zal in den regel faillisse-
ment volgen , maar ook als dit geschiedt zal tusschen 
het einde van de surséance en de faillietverklaring 
allicht eeidge tijd verloopen, waariu deze bepaling 
nuttig zal kunnen werken. 

Art. 225. Eerste, en. tweede lid. Deze zijn volgens de 
Memom van Toelichting opgenomen, omdat het voor den 
schuldeischer van groot belang kan wezen , onmiddellijk 
na afloop der surséance in het bezit te komen van een 
executorialen titel. Om dezelfde reden, als bij art. 224 is 
aangegeven, achtten sommigen dit onnoodig 

Door anderen echter werd er in beide gevallen op ge-
wezen , dat de bepaling nlthaus niet schaadt en in over-
eenstemming is met het systeem van het ontwerp, hetgeen 
in surséance van betaling slechts eene schorsing van de 
rechten der crediteuren ziet. 

Zie het antwoord bij art. 224. 

Art. 22C. Eerste lid. Wat behoort te gelden , vroeg 
men , ten opzichte van de vervolgingskcsten, vóór het 
verleenen van de surséance gemaakt V 

Tweede lid. In plaats van » ook " leze men > wel " , 
daar het hier eene tegenstelling geldt. 

1°. » Polderlasten ". Men wees erop, dat de Grondwet in 
art. 190 niet van »polders", maar van »veenpolders'' spreekt. 

Eerste lid. Voor zooverre die kosten op de bepaalde 
goederen bevoorrecht zijn, vallen ze onder 2°. 

Onder 1*. is » polderlasten " vervangen door »veen-
polderlasten ", en in het tweede lid » ook " door » wel''. 

[Door de Commissie werd het in bet Verslag gebezigde 
•woord » ver volzin gskosten'' verduidelijkt. Daarmede waren 
"bedoeld de kosten, die op de invordering der sub 1° ge-
noemde belastingen vallen. Na deze opheldering verklaarde 
de Minister zich bereid , achter 1° te voegen de woorden: 
» met de vervolgingskosten."] 

Art. 229. Dit artikel moet naar veler oordeel voor de 
schuldeischers door verandering der redactie beter waar-
borgen opleveren , dan het met al zijne facultatieve be-
palingen thans doet. Of in al de vier in het eerste lid 
genoemde gevallen, óf althans bij kwade trouw en sterken 
achteruitgang van den boedel, moet het eindigen der 
surséance imp-Tatief zijn voorgeschreven ; de Memorie van 
Toelichting zegt wel is waar , dat de recht ia ik vrij is, en op 
verzoek de surséance ook wel zal opheffen . maar zij kan 
dit dan toch eerst doen , nadat het desbetreffend verzoek 
tot haar gericht is. Tot dusverre hebben in meer dan één 
geval bewindvoerder» de zaak voortgezet , ook al bleek 
hun , dat de baten niet toereikend zouden zijn. De praküjk 
betreffende de surséance heeft zich bovendien , naar deze 
leden opmerkten, vaak gekenmerkt door te groote toegefe-
lijkheid. Bij deze regeliug, indien men het instituut nu een-
maal behouden wil, dient hierin ook verbetering te worden 
gebracht. Aan de bewindvoerders moet de verplichting worden 
opgelegd , intrekking der surséance te vragen, indien zij 
overtuigd zijn , dat de crediteuren toch nietvoldaan zullen 
worden. Ook al ontbreekt de sar.ctie, toch mag men aan-
nemen , dat die verplichting zedelijk door de bewindvoer-
den zal worden gevoeld ; in de vergadering van crediteuren , 
die later gehouden wordt, zal hun stilzwijgen gegispt worden, 
indien zij aan hunne verplichting niet hebben voldaan. 
Het scheen voorts geeno aanbeveling te verdienen , dat 
gedurende het geheele tijdsverloop «Ier surséance aan de 
crediteuren niet de minste invloed op het beheer van den 
boedel is toegekend; bij het faillissement, zoo werd opge-
merkt, is daaromtrent terecht een geheel ander beginsel 
aangenomen. 

Eerste lid. De uitdrukking »kwade trouw" is zeer alge-
meen. Men veronderstelde, dat daaronder uitsluiteud be-
hoort te worden verstaan: kwade trouw in Set beheer 
van d.̂ n boedel. 

Het is wel de vraag, of door het opleggen van ver-

plichting, in plaats van bevoegdheid, do zaak beter 
geregeld zal zijn. Maar er bestaat ook geen over-
wichtig bezwaar, om naar aanleiding van de gerezen 
bedenkingen het eerste en tweede iid te vervangen 
door de volgende drie leden, diealsnu zullen luiden: 

» Het rechterlijk college, hetwelk do surséance ver-
leend heeft, kan die, op verzoek van de bewindvoer-
ders of van een of meer der schuldeischers, intrekken: 

1*. indien de schuldenaar zich gedurende den loop 
der surséance aan kwade trouw schuldig maakt; 

2°. indien hij zijne schuldeischers tracht te be-
nadeelen; 

3°. indien hij handelt in strijd met artikel 223, 
eerste lid; 

4°. indien hij nalaat te doen , wat naar het oordeel 
van de bewindvoerders in het belang van den boedel 
gedaan moet worden ; 

5°. indien, hangende de surséance, de staat van 
den boedel zoodanig is achteruitgegaan , dat het vooruit-
zicht is verdwenen op volledige betaling van alle 
schulden lij het eindigen der surséance. 

In het laatste geval kan de intrekking ook op ver-
zoek van den schuldenaar worden uitgesproken. 

In da gevalhn, vermeld onder n°s- 1 en 5, zijn de 
bewindvoerders verplicht de intrekking te vragen." 

Dat de crediteuren gedurende het geheele tijds-
verloop der surséance niet den minsten invloed op 
bet beheer van den boedel !u bben, is overdreven. 

Art. 222 kent aan ieder hunuer te allen tij Ie de 
bevoegdheid toe, het ontslag onder anderen van de be-
windvoerders te vragen. Daaraan ontleenen zij een 
krachtig, zij het dan ook indirect, middel om op het 
beheer van den hoedel invloed te oefenen. 

[De Commissie kwarn terug op het bezwaar, dat de invloed 
der schuldeischers gedurende den loop der surséance al zeer 
luttel was. Zij zou dan ook prijs stellen op de opneming 
van een voorschrift, bepalende , dat door de bewindvoerders 
om de drie maanden een verslag zal worden uitgebracht 
over den toestand van den boedel, welk verslag ter griffie 
van het rechterlijk college, dat de surséance heeft ver-
leend , zal worden gedeponeerd. 

De Minister, hoewel van meening, dat van een dergelijk 
verslag in de praktijk weinig nut zou zijn te wachten , 
had daartegen echter ook geen overwegend bezwaar en 
verklaarde zich bereid , ter tegemoetkoming aan het ver-
langen der Commissie aan art. 222 een tweede lid toe te 
voegen van den volgenden inhoud : 

»Na bet verleenen van definitieve surséance, wordt door 
de bewindvoerders, telkens na verloop van drie maanden, 
een verslag over den toestand van den boedel uitgebracht. 
Met dit verslag wordt gehandeld , gelijk in het tweedeen 
derde lid van artikel 215 is voorgeschreven ".] 

Eerste lid. De uitdrukking > kwade trouw " heeft 
de aangeduide beteekenis. 

[1°. De Minister verklaarde zich bereid, de woorden »in 
het beheer van den boedel" achter de woorden »kwade 
trouw" aan te brengen.] 

Art. 230. Wat zal geschieden , als de debiteur of een 
lid der firma in dien tusschentijd komt te overlijden ? En 
hoe, als aan de bewindvoerders blijkt, dat er een verlies 
van 75 pet. bestaat, en derhalve overeenkomstig art. 47, 
tweede lid Wetboek van Koophandel, de vennootschap 
van rechtswege is ontbonden V Gaat dan de surséance 
door , of houdt zij op V 

> Reehterlijk college". Daaraan behoort te worden toe-
gevoegi: » dat de uitspraak deed". 

Overlijden van den schuldenaar of van een der schulde-
t naren en ontbinding van rechtswege van de naamlooze 

vennootschap, behoeven op zich zelve geen invloed op 
de surséance te oefenen. 

Overlijden zal ten gevolge hebben óf zuivere aan-
vaarding der nalatenschap en betaling der schulden — 
in welk geval de schuldeischers geen belang meer 
hebben bij de bij art. 223 bedoel lo medewerking der 
bewindvoerder*, en van toepassing vso het twee !e lid 
van dat artikel dan ook geen sprake meer kan zijn, — 
óf niet-aauvaarding, óf de aanvaarding onder bene-
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ficie van inventaris. Met de surséance zal dan liquidatie 
van den boedel verbonden worden. Evenzoo, als op de 
naamlooze vennootschap art. 47 Wetboek van Koop-
handel toepasselijk blijkt Daartegen kan geen bezwaar 
bestaan , daar het juist, eene van do nuttige zijden der 
surséance i s , dat zij tot e n e behoorlijke, i iet over-
haaste liquidatie in staat stelt. 

In plaats van » bevoegd intrekking aer surséanca 
t e ' ' wordt gelezen: «bevoegd van het rechterlijk col-
lege , dat de surséance verleende, d i intrekking daar-
van te ". 

[De Commissie bracht opnieuw ter sprake de vraag, wat 
geschieden zal bij het overlijden van ('en debiteur, voor-
dat de surséance is afgeloopen Bij zuivere aanvaarding der 
nalatenschap , bij niet-aanvaarding of tij aanvaarding onder 
beneficie Van inventaris kon baars inziens moeilijk de 
surséance voortduren en kunnen evenmin de bewind-
voerden , die slechts .'aast den schuldenaar medebeheer 
hebben , blijven fungeeren. De Commissie drong dan ook 
aan op de opneming van een voorschrift, bepalende, dat 
de surséance door den dood van den debiteur eiud :gt. Dit 
zou bet eenvoudigste zijn en in de praktijk geen bezwaar 
opleveren. 

De Minister kon zich met deze opvatting vooralsnog 
niet vereenigen en meende, dat er geene aannemelijke 
reden bestaat om te bepalen, dat de surséance met den dood 
des debiteurs moet eindigen , terwijl de oplossing van te 
verwachten oezwaren gevoegelijk aan algemeene rechtsbe-
ginselen kon worden overgelaten.J 

Art. 232. » Voorrang". Waarop en waarboven , vroeg 
men , zal deze voorrang gelden ? En hoe wordt de griffier 
in staat gesteld, de kosten , door net voorschrift van 
art. 208 , tweede lid veroorzaakt, te voldoen f 

Bij toorrang boven andere schuldvorderingen. Het 
artikel maakt het hier bedoelde loon tot een8 eerste 
bevoorrechte schuld op de goederen van len schuldenaar. 

Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende: 

» Dit laatste is ook van toepassing op hunne ver-
schotten , en op die, door den griffier ten gevolge 
van de bepalingen van dezen titel gedaan." 

Algemeen? slotbepaling. 

Art. 233. »Op een nader door Ons te bepalen tijdstip " 
za l , meent men , moeten worden vervangen door »op een 
nader bij de wet te bepalen t i jds t ip" , daar toch weieene 
invoeringswet zal noodigzijn, waarbij worden ingetrokken 
de bestaande wettelijke bepalingen op faillissement, kennelijk 
onvermogen en misschien boedelafstand. Ook zal moeten 
bepaald worden , hoe de bij invoering hangende faillisse-
menten zullen behandeld worden, terwijl meer dan •waar-
schijnlijk , te gelijk met de invoering, in andere wetten 
wijzigingen zullen gevorderd worden, als gevolg van eene 
nieuwe wet op het faillissement en de surséance van 
betaling. 

Overeenkomstig het hier te kennen gegevene, wordt 
» door Ons" veranderd in : » bij de wet". 

Aldus vastgesteld den 22sten Februari 1893. 
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de surséance van betaling. 

NOTA. 
Behoefte en plicht nopen den ondergeteekendo, mede-

geroepen tot het uitspreken van een oordeel over het we t* 
ontwerp op het faillissement en de surséance van be ta l ing , 
aan het juridisch gehalte daarvan den cijns eener oprechte 
hulde niet te onthouden. Aan de hand van dcu voor-
arbeid der Staatscommissie , verzuimt het ontwerp nergens 
rekenschap zich te geven van het eens gekozen en on-
wrikbaar ingenomen standpunt. Om dit middelpunt wor-
den de tullooze vragen, die de bestaande wet in de 
literatuur deed rijzen of door de jurisprudentie leslechten, 
met vaste hand gegroepeerd. Daardoor verkrijgt het ont-
werp eenheid van bouw en vastheid van gedachte: on-
schatbare voorrechten in legislatieven arbeid. De w e t , die 
één strepk volgt , is voor rechtshanteering en uit legging 
het begeerlijkst. 

Het s tandpunt , dat het ontwerp inneemt, wordt in de 
eigen bewoordingen der Memorie van Toelichting het best 
aangewezen: > Het ontwerp gaat, u i t van het beginsel , 
dat het faillissement is een gerechtelijk beslag op het ge-
heele vermogen des schuldenaars ten behoeve zijner ge-
zamenlijke schuldeischers. Deze opvatting beheerscht alle 
voorgestelde bepalingen." (1) Deze opvatting nu maakt 
het faillissement tot een liquidatie-proces en stelt daarbij 
als hoofdvraag: langs welken weg de naar rechten ver-
eischte paritas creditorum zich verwezenlijken laat. 

Dat eene deugdelijke wet op het faillissement dit karakter 
niet ontberen knn, ontkent niemand. Het is echter g e -
oorloofd te betwijfelen of eene wet doeltreffend heeten 
m a g , wannet-r zij , gelijk het ontwerp, bedoeld karakter 
nagenoeg uitsluitend heeft. De redenen tut dien twijfel 
wenscht de ondergeteekende in het licht te stellen. 

Uit tweeërlei gezichtspunt kan eene wet op het faillis— 
sement worden opgevat. Kort- en klaarbeidshalve omschrijft 
de ondergeteekende die gezichtspunten als cicielrrrhtclij.ï 
en publiekrechtelijk. Die onderscheiding moet niet als 
tegenstelling, dat is aldus worden opgevat , dat do twee 
zijden der faillisstmentsregeling elkander uitsluiten. Gee-
nerlei moderne wetgeving op het faillissement bepaalt zich 
hetzij tot eene zuiver civielrechtelijke, hetzij tot eene 
zuiver publiekrechtelijke regeling daarvan. Elementen aan 
beide die gedachten reeksen ontleend. vindt men aller-
wege. De vraag echter, waarop het aankomt , i s , in 
welk«> onderlinge verhouding die elementen tot elkander 
staan. Met andere, woorden : is h'-t <•iviclrecbtelijkc dan 
wel het publiekrechtelijke oogpunt der f dllissemontsrcgeling 
overheerschend. Van die vraag is het oordeel over elk 
wetsvoorstel afhankelijk. 

Bij voorkeur civielrechtelijk noemt de ondergeteekende 
eene faillissementsregeling, wanneer zij het faillissement 
opvat als een toestan I , die hoofdzakelijk en voornamelijk 
de verhouding van den schuldenaar jegens zijne s huld-
eischers betreft. Alsdan treedt de wetgever tusschenbeide, 
in zooverre als en niet meer dan strikt noodig is "in die 
verhouding tot een naar rechten bevredigend einde te brei:-
gen. De afwikkeling van den ontredderden vcrmegeos-
toestand is alles , en de organen van bet Staatsgezag zien 
t o e , dat uit de schipbreuk zooveel mogelijk al thans kunne 
worden gered. De kern der faillissumenisregeling berust 
bij de schuldeischers en het rechterlijk toezicht vormt de 
lijst, binnen welke hun wil zicii openbiart. tielijk ieder 
hunner tot kwijtschelding bevoegd is, zijn allen gezamen-
lijk het eveneens. Betonnen zij zich toeschietelijk, de con-
troleerende magistraat volgi hun voorbeeld. Welke raden 
zou , bij dit ui tgangspunt , tiet Staatsgezag kunnen hebben 
o m , plus royaliste qu i Ie roi, do »belanghebbenden" 
voorbij te streven in ijver voor hun, dus niet cij.i belang? 

De publiekrechtelijke faUlissementshanteering wraakt der-
gelijke opvatting als uitsluitend richtsnoer. Deze verliest 
niet uit het oog , dat bij eene goede faillissementsregeling 
de zekerheid en veiligheid van het krediet, bron van 
economische volkswelvaart, mede zijn betrokken. Volgens 
haar is het niet ouverschillicr . of h"t nmenstel van wets-
bepalingen op bet faillissement, de neiging daartoe lijdelijk 
aanzien , dus haar aanwakkeren , dan we l , zooveel doen-

(1) Memorie van Toelichting', bladz. j . 
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Ljk, beteugelen zal. Ook niet, al zou door zoodanig 
samenstel, der crediteuren belang met de uiterste nauw-
gewtueid /ijn behartigd. Leeringen wekken, voorbeelden 
trekken. Mist de bier bedoelde wet ieder afschrikkend 
karakter, zij heeft allicht demornliseerenden invloed. Voor 
het minst keert zij niet do ondermijning van bet begrip 
der heiligheid van den eigendom, dat, voor zoover verbin-
tenissen aangaat, in art. 1177 Burgerlijk Wetboek zijne 
fundamenteels uitdrukking vindt. 

U het voldoende, dat begrip to stollen onder strafrech-
telijke hoede, gelijk natuurlijk ten onzent niet nagelaten 
is? (1) De ondergetekende meent het te mogen bet\vij-
felen. De vindicta pnblica kan niet elke tekortkoming 
achterhalen. Met eenig overleg bestaat er voor kwaad-
willigen een tamelijk groot terrein , waarop zij ongeoor-
loofde en onrechtmatige handelingen plegen kunnen , zonder 
voor strafrechtelijke, vervolging zich bloot te geven. Waarom 
zoude van nature civiele wet de aanvechting tot dergelijke 
handelingen niet mogen breidelen ? Dat eigenlijke straf, 
gelijk do vrijheidsbeneming, die in den lijfsdwang ligt, 
civielrechtelijk is misplaatst, is eene meening, die de on-
derget*ekende nooit beeft verheeld (2). Waarom echter 
zou de civiele wet niet opvoedkundig mogen te werk gaan, 
in dien zin, dat zij het rechtsbewustziju des volks ver-
sterkt , en, voor zooveel v.m haar afhangt, medewerkt tot 
de vestiging van den stelregel: aan ieder het zijne te geven ? 

Dat die stelregel wettelijken steun behoeft, bewijst de 
Memorie van Toelichting tot dit ontwerp. Ter motiveering 
namelijk van het «openbaar register" houden Ie een over-
zicht der gefailloerden, vermeldt zij de geleidelijke toe-
neining van het aantal faillissementen als volgt: 

in 1875 . 
» 187Ü . 
» 1877 . 
» 1S78 . 
, 187!) . 
i 1880 . 
» 1831 . 
» 1882 . 
» 1883 . 
» 1884 . 
> 1885 . 
» 1886 . 
» 1887 . 

354 
. 403 
. 458 
. 526 
. 603 
. 623 
. 735 
. 828 
. 839 
. 786 
. 902 

889 
807 

> 1883 . . . . 873 (3) 
Als reden voor dit inderdaad verontrustend verschijnsel, 

verwijst zij naar den onzekeren rechtstoestand dos gefuil-
leerden krachtens de bestaande wet (art. 887 Wetboek 
van Koophandel). »De gestadige toeneming van het aantal 
faillissementen mag voor een groot deel op rekening ge-
steld worden van de halfslachtige, onbestemde positie, 
waarin de gefailleerde, na alloop der vereffening en zoo-
lang hij nog niet is gerehabiliteerd , door dat artikel wordt 
geplaatst Voor een kwaden betaler is er geen beter? 
positie dan die van insolvent gefailleerde na de rekening 
en verantwoording van den curator; hij doet alles , handelt 
gelijk een ander en is voor niets aansprakelijk ; geen wonder 
dan ook dat >zich failliet te zullen geven" het gewone drei-
gement is geworden, waarmede de minder nauwgezette 
schuldenaar zijne scbuldeischers van zich afhoudt." (4) 

Het wil deu ondergeteekende voorkomen, dat men hier 
wel wat zeer ver beeft gezocht, hetgeen vrij wat nader 
voor de hand ligt. Waardoor onze tijd zich keumerke , 

(1) Artt. 194, 340 Strafrecht. 

Tüedei-la.idsche Jmittm Tmtmifinj. (2) Vcrff. Uandcïinjen 
, bladz. 34 vl<r. 

(3) Memorie van Toelichting 
(4) Memorie van Toelichtin 
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door economische ingetogenheid voorzeker niet. In even 
rijke als onverkwikkelijke verscheidenheid treedt de auri 
sacra fames op en slaat de slachtoffers van dat zwoegen 
naar rijkdom in zijne kluisters. Het opschroeven der ver-
meen leeischen van stand, de zucht om elkander de loef af te 
steken , de begeerte naar snel en gemakkelijk verworven 
rijkdom , de behoefte aan weelderig genot, de waan , dat 
winstbejag en gouddorst bevrediging schenken kunnen, 
behooren tot de weinig benijdenswaardige kenmerken , aan 
onzo maatschappelijke samenleving niet vreemd. Met het 
bezigen van onberaden krediet vangt men aan, om al 
voortschrijdend , tot gewaagde speculatiön over te gaan , 
en , eens op de belling, te eindigen met verzwakking van 
het bewustzijn, dat men aan vreemd goed zich vergrijpt. 
In tegenstelling met JOHN STUART MILL , die iederen in-
solventen schuldenaar als een strafwaardigen oplichter be-
handeld wil zien (1) is de ondergeteekeude van meening, 
dat slechts weinigen dezer klasse, van meet af misdadige 
bedoelingen hadden. De overgroote meerderheid geraakt 
gaandeweg, zij 't haars ondanks, den stroom afdrijvend, 
in een geestestoestand , waarin de lijn tusschen geoorloofde 
krachtsinspanning en onrechtmatige toeëigening al meer 
vervloeit. Voor dit gemis aan onderscheidingsvermogen 
echter blijft die meerderheid aansprakelijk. 

Die aansprakelijkheid vindt de ondergeteekende in het 
ontwerp niet voldoende belijnd. > Het faillissement betreft 
uitsluitend de goederen van den schuldenaar, niet ook 
diens persoon. Het vonnis van faillietverklaring spreekt 
de gerechtelijke inbeslagneming van den boedel uit, laat 
daarentegen den persoon van den schuldenaar geheel onge-
moeid. Van capitis deminutio, van burgerlijken dood of 
van onbevoegdheid van den schuldenaar tot handelen kan 
dus geen spiake zijn ", zegt de Memorie van Toelich-
ting (2). Van de zijde des ondergeteekenden heeft deze 
laatste stelling tegenspraak niet te wachten. Volgt daaruit 
echter, dat eene wet op bet faillissement » den persoon 
van den schuldenaar geheel ongemoeid " moet laten ? Nam 
men het ernstig met dit beginsel, men kwam er toe den 
faillieten boedel te behandelen op den voet eener abstractie. 
Dit echter doet het ontwerp niet, en zou het, op straffe 
van ongerijmdheid, niet kunnen doen. De failliete massa 
is niet, gelijk de7iereditasjacens, subjectloos. Integendeel 
erkent het ontwerp in tal van voorschriften de connexiteit 
van den gefailleerde en zijn vermogen. 

Het openbaar ministerie kan doen verklaren in staat van 
faillissement (art. 1); het vermogen gedurende faillissement 
verworven, valt in de massa (artt. 20 , 21): bepaalde eeden 
kunnen door den gefailleerde worden afgelegd (art. 32); 
erfei issen aan den gefailleerde opkomende, aanvaardt de 
curator (art. 41); met het akkoord bemoeit zich de rechter 
(art. 153); proefnemingen met de inschikkelijkheid der 
scbuldeischers zijn verboden (art. 158) — ziedaar slechts 
enkele doch sprekende bewijzen , dat de persoon des schulde-
naars geenszins > ongemoeid" blijft. Bewijzen tevens, dat 
eene wetgerng op het faillissement, hoe civielrechtelijk 
zij rijn moge, den invloed van het publiekrechtelijk be-
giDsel toch niet ontgaan kan. 

Hetgeen de Memorie vau Toelichting bedoelde op den 
vo rgrond te stellen, is , dat het ontwerp, het faillissement 
be touwend als: gerechtelijke inbeslagneming van den boedel, 
aan dit zijn uitgangspunt zoo getrouw mojclijk zijn en 
daarvan zoo min mogelijk zich verwijderen wade. Niet, 
wij sagen het, des schuldenaars persoon blijft ongemoeid , 
ma r des schuldenaars wettelijk (wel te onderscheiden van 
zijn maaUchappelijk) aanzien blijft ongedeerd. Het fiillisse 
ment is eene civielrechtelijke vermogensexecutie, althans 
de aanloop daartoe, van iedere andere slechts in zooverre 
verschillend, dat gene coram judice wordt afgespeeld. De 
gefailleerde en zijne scbuldeischers zijn de dramatis personae, 
doch nauwelijks bemerkt meu, dat dezen het recht op 
ontzag gekocht — en betaald hebben. 

Men lette op ettelijke bepalingen van het ontwerp. De 

bladz. 21 (ad art. 19). 

6 , bladz. 99, 100. 

(1) J STUART Mir.i. . rrinciiiles of rolitiealEconomy People's edi-
tion, London 1807, BooU V. Ohapt. IX . $ 8 , p- 548. ..To have beea 
trtistcd with money or money's worth, and to have lost or «pent it, is 
prima facie evidence of something wrong:;" verg. echter de polemiek 
teg-en deze ! telling van CARL K N I E S , der Credit, te ILilfte (Berliu 
1870; bladz. 219 vfg. 

(2) Memorie van Toelichting, bladz. 5. 



Bijlagen. [18. 1.] Tweede Kamer, si 
Wet op het fuillissement en de surséance van betaling. 

rechter-coiumissaris Aan lijdelijk blijven (art. 66) , hetgeen 
lijdelijkheid der rechtbank ten gevolge heeft (art. 65). Cus-
todie van den gefailleerde is mogelijk (urt. 8 7 , 88), doch in 
verreweg de meeste gevallen , voor den gefailleerde gemakke» 
lijk |a oi:tgai>n (art 89). Het hooren van den gefailleerde 
geschiedt met menage mout, binnenskamers (art. 116; Me-
morie van Toelichting bladz. 70). Bedrog, den rechter* 
verzwegen , den schuldeiscber bekend , laat het akkoord , 
tot stand gekomen, onaangeroerd (art. 164; Memorie van Toe-
lichting bladz 91), en d i t , niettegenstaande de Memorie van 
Toelichting bladz. 86 de verklaring aflegt: »het is notoir, 
dat in de meeste faillissementen ten behoeve van de aan-
r.eining van het akkoord de praktijk van sluipakkoorden 
wordt te baat genomen, en met name de kleiiüre schuld* 
eischers door belofte van integrale betaling, althans van 
meerdere percenten, tot toetreding worden bewogen". In 
de insolventie glijdt de gefailleerde, immers het vonnis 
van insolventverklariug is afgeschaft (art. 173; Memorie 
van Toelichting bladz. 93). Afgeschaft is tevens de reha-
iiilitatie, naardien »met de slotuitdeeling het faillissement 
«•en einde neemt" (Memorie van Toelichting bladz. 100). 

Dat bij dit alles de abstractie, door het ontwerp op den 
voorgrond gesteld, hare sporen nagelaten heeft, ontkent 
de ondergeteekende geenszius. Hij betwijfelt echter of de 
uitsluiten! logische hanteering van één grond beginsel (1) 
den eisch der werkelijkheid niet belemmert. Systematisardor, 
veritatis sepulchrum , en waar de wetgever gestadige toe-
neming van faillissement erkennen moet, schijnt het van 
legislatief beleid te getuigen, de wet aan beteugeling van 
dit euvel dienstbaar te maken. 

Het is den ondergeteekende voorgekomen, dat daartoe 
de blik meer naar Engeland had behooren te zijn g e -
wend, dan in het ontwerp geschiedt. Niet enkel , omdat 
ons volk met het Britsche meer dan één karaktertrek ge* 
meen heeft, maar ook om den practisehen zin di r natie. 
Een overzicht, der Ergelsche, gelijk van iedere andere 
wetgeving op het faillissement is , voor iederen leek ver-
staan baar, uiterst gemakkelijk te verkrijgen (2). Hier mogen 
in breelen omtrek de kenmerkende hoofdpunten van eerst* 
gemelde wet , van kracht sedert 1883 (3), eene plaats vinden. 

Het Engelsche faillissement heefteen voorafgaand stadium, 
bestemd om het eigenlijke bankroet te voorkomen. Zoodra 
van het onvermogen des schuldenaars blijkt, wordt tegen 
hem een receiviug order uitgevaardigd. Deze receiviug order 
behelst den last aan eenen rekenplichtigen ambtenaar {official 
reedvr) om ten behoeve der crediteuren den boedel in ont-
vangst te nemen. Maakt de aard van den boe-lel het 
weuschelijk . een beheerder, handelende ondir toezicht van 
eentgemel len ambtenaar (special manager of the business) 
kan worden aangesteld. De schuldenaar is verplicht binnen 
luttel aantal dagen aan den oj/iciul receiver een staat van 
zijn vermogenstoestand in te dienen. Na deze indiening 
wordt hij in eene openbare terechtzitting in verhoor genomen, 
nopens al hetg;en aanleiding gaf tot of in verband staat 
met zijn onvermogen. Aan dat verhoor kan deelgenomen 
worden door den rechter, den official receiver en iederen 
schuldeiscber. Ten spoedigste worden de schuldeischers 
bijeengeroepen, ter beraadslaging over de vraag of met den 
onvermogenden schuldenaar een akkoord aaiigégran , dan 
we', deze bankroet verklaard worden zal. Dit akkoord, 
aan te nemen door eene wettelijke meerderheid en voor 
alle schuldeischers verbindend, is onderworpen aan het 
toezicht dra rechters, die overweegt, of het onvermogen 
aai' ongeluk, buiten wangedrag (misfortune, without 
any misconduct) te wijten is. Wordt het akkoord aange** 
nomen , de naleving daarvan blijft onder rechterlijk toezicht. 
Wordt een akkoord niet ingediend, of het ingedie> ie ver 
worpen , de schuldenaar wordt I ij rechterlijk vonnis ver* 
klaard te zijn bankroet (bankrv.pt), en zijn boe iel ter v r-
deeling aan de schuldeischers in beslag genomen. De 
liquidatie vangt aan . en wordt gevoerd door een tritste'., 
schuldeiscber of niet, gekozen door eene meerderheid «Ier 

(I) „Deze opvatting (te weten het executoir karakter van het faillis— 
sement, beheerscht alle voorgestelde bepalingen.' Memorie van Toe-
ichting blad<. 5 
• (2) De ondergeteekende beveelt «laartoe aan : J. ALEXANDEU, Konkurs-
Gesetüe aller Landcr der Erde, Berlin 1891. 

(3) Baukruptcy Act 1883 (*6 & 47 Vict. ch. 52.) De wet werd ge -
amendeerd in 1890 (53 & 54 Vict. ch. 71.) Hare hoofdlijnen echter 
bleven onaangeroerd 

schuldeischers, met het oog op hunne vordering(majority 
in talue of tkc creditors votiug), tot zekerhei lsstelling ver-
plicht, al of niet onder toezicht eener commissie uit de 
schuldeischers, aan welke die keuze ook kan worden o ver-
gtdaten , terwijl de keuze , bl-ek zij partijdig, door den 
rechter te uiet gedaan kan worden. De rechtstreeksche 
bemoeiing van den official receiver niet de liquidatie des 
boedels noodt op. Hij blijft echter het t >ezicht houden , 
zoowel over den persoon als over «Ie bestanddeelen van den 
boedel des gefailleerden , en wordt bij al wat in verband 
staat met het beloop der faillissements-procedure, door 
den rechter gehoerd. (Jok thans nog kan aan de vereffening, 
door een akkoord een einde worden gemaakt. 

Het bankroet ontneemt burgerlijke en burgerschapsrechten, 
doch kan bij rechterlijk vouuis zoowel het bankroet op-
geheven als de schuldenaar gerehabiliteerd worden. In dit 
laatste geval verklaart de rechter, dat het faillissement 
door ongeluk en niet door schuld is veroorzaakt. 

Voor kleine boedels (in Engeland is de grenslijn £ 300) 
behelst de wet eene afzonderlijke regeling. Receiver en 
trustee zijn één. Eene commissie uit de schuldeischers wordt 
uiet gekozen. Het staat den rechter vrij in het beloop van 
het faillissement zoodanige vereenvoudigingen aan te brengen 
als hij geraden oor leelt. Verplichtend blijft evenwel het 
openbare verhoor des schuldenaars, terwijl voor ophefting 
van het bankroet en rehabilitatie des gefailleerden , van 
de wettelijke bepalingen niet mag worden afgeweken. 

Gemotiveerd werd deze regeling In hoofdzaak als volg t : 
»het onpractische en onvoldoende van het vroegere fail-
lissementsrecht, dat de ruimste zelfstandigheid van schuld-
eischers en schuldenaar verordende, zoodat de invloed des 
rechters op de procedure ze r gering was , heeft ten gevolge 
gehad , dat door do lijdzaamheid der schuldeischers en de 
groote gemakkelijkheid van private akkoorden eene losse 
praciijk en groote begunstiging van de schuldenaren in 
het leven werd geroepen. Het faillissement is evenwel niet 
bloote |ir:va:it-aangeleg3nhei'. het maatschappelijk belang er 
de Staat zijn veeleer in hooge mate daarbij betrokken, zoo 
dat het faillissement als openbare aangelegenheid moet 
worden beschouwd , de Staat mitsdien het recht e:i de plicht 
van toezicht daarop heeft." '1) 

Het oogmerk der wettelijke regeling in Engeland is der-
halve het faillissement zoo weinig aantrekkelijk te maken , 
dat het aantal p-rsonen , dit middel te baat nemend , tot 
het geringste cijfer wordt herleid. Mutato nomine , de te 
fabula narratUT. Ter bereiking van voorschreven duel , zijn 
naar de bescheiden meening des ondergeteekecden ver-
schillende punten uit die regeling voor overneming ten 
onzent vatbaar. 

Als zoodanig wijst hij aan : 

I 

De instelling van een comptabel ambtenaar, overeen-
komende met den official receiver, die op persoon en goed 
het oog houdt , den boedel onmiddellijk in beslag neemt , 
«len rechter deskundig voorlicht, kleine boedels vereffent 
en in het algemeen voor den goeden afloop van bet liqui-
datie-proces waakt 

Het ontwerp verde-lt die taak over den curator , de 
eventueele commissie van schuldeischers en den recbter-
COmmisaarU, casu quo de rechtbank. Toezicht evenwel 
is des te beter naarmate bet meer gecentraliseerd is. Het 
laat zich dan ook aanzien, da t , wordt het ontwerp w e t , 
de klemtoon van het toezicht bij den curator u^rusLen z a l , 
aan wien bet ontwerp zich genooizaakt zitt eene ruime 
bevoeglheid te verlcenen (vergelijk de artt. 68 , 9 9 , 101 
—103, 175—180). Kveneens wordt de curator ondersteld 
genoegzame kennis van boeking en handelsbedrijf te 
hebben , om hem in staat te achten praeadvies te geven 
over schulden ter verificatie aangeboden, zoowel als over 
het akkoord. Aan beide die voorlichtingen hecht de i lemorie 
van Toelichting, ook naar de meening des ondergeteeken** 
den . te recht. Van het praeadvies ter verificatie zegt z i j : 
» De behoefte aan zoodanig praeadvh's laat zich dringend 
gevoelen. De scluil leischers toch, die elkander op de ver-
gadering voor het eerst leeren kennen, voor liet eerst 

1) J. ALEXANDEB t. a. p. bladz. 100. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1892-1893. 
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althans het juisto bedrag en don juisten aard van elkan-
ders vorderingen vernomen , missen zonder zoodanig prae-
advies elk richtsnoer ter beoordeeling; vandaar ook dat 
van het recht tot betwisting door hen zoo weinig ge-
Lruik wordt gemaakt." (1) Do ondergetekende beaamt 
deze opvattingi gelijk mede de navolgende aanprijzing 
dar Memorie van Toelichting van pniea! vies over akkoord : 
» het ontwerp tracht zooveel mogelijk er voor te Borgen 
dut [een nauwkeurig onderzoek naar den inhoud en de 
aannemelijkheid van liet akkoord] serieus zij, en het 
uitbrengen van advies niet in eene blooie formaliteit ont-
aarde". (2) Of de werkelijkheid evenwel bezegelen zal de 
verwachting van het ontwerp, dat bedeelde tweeledige 
arbeid naar behooreu aan eeu curator is opgedragen , 
meent do ondergeteekende te mogen betwijfelen. Indien 
een comptabel ambtenaar wordt belast met de taak, die 
bij bet ontwerp aan den curator is opgelegd (art. 92), 
terwijl dezen , zoo hij er is , de veredening wordt over-
geiaten , schijnt de waarborg , dat het toezicht niet ijdel 
idijken zal , verhoogd. 

De iuvoering van een stadium van (jeblehcn oav:'r-
nugen , voorafgaande aan bet eigenlijke faillissement. De 
afschrikwekkende beteelcenia van dit laatste zal versterkt 
word"n , indien men bet met den Engelscben wetgever 
hanteert als de climax van een bestamd onvermogen. De 
m g'dijkheid van een akkoord werkt hier als een moderamen 
aequilaiis, terwijl de openbare ondervraging dei schulde- j 
naars, steels verplichtend, dezen zijnen dan toch altij I be- I 
staan ie aansprakelijkheid doet gevoelen. 

Dat die ondervraging ••tuitend" zou zijn, kan de onder- j 
geteekende de Memorie van Toelichting bladz. 71 niet 
toegeven. Stuitend is bovenal de gemakkelijkheid, door 
haar zelve vermeld (bladz. 21), waarmede men vreemd 
goe 1 zich toeeigent. Het schijnt trouwens zonderling der-
gelijke opmerking gemaakt te zien in een Staatsstuk, dat, 
blijkens art. 19 van het ontwerp, blijvende openbaarheid 
van het faillissement invoert. De ondergeteekende wenscht 
te vragen : wat is stuitender , de voorbijgaande openbaar-
heid van een verhoor, of de mogelijkheid om ieder failli> 
sement voortdurend te maken tot publiek domein? 

III. 
Berechting doar den kantonrechter, casu quo natuurlijk , 

met beroep. Dezo staat nader aan de partijen , dan hetzij 
de rechter-commissari.;, hetzij de rechtbank. Voorgelicht 
door den bovenbedoelden comptabelen ambtenaar, zal hij 
zeer gemakkelijk op de hoogte van zaken zich .tellen en 
in den loop der liquidatie , waar noodig , kunnen ingrijpen. 
De verdeeling dier taak tusseben rechter-commissaris en 
rechtoank schijnt den ondergeteekende te zullen uitloopen 
op uiterlijk vertoon of overwicht des curators. Ds berech-
ting der faillissementsgeschillen heeft, wat juridieke be-
tcekenis betreft, niets kenmerkends, tenzij deze enkele voor 
den crediteur niet, juist verblijdende omstandigheid, dat er 
om een dividend gestreden wordt. Des kantonrechters ge-
wone competentie omvat tal van zaken, niet minder in-
gewikkeld en even gewichtig. De ware reden voor het 
behoud van den rechter-commissaris, is die, welke de 
Memorie van Toelichting geeft. »Zonder vermeerdering 
van het aantal kantonrechters zou aan eene dergelijke 
omvangrijke uitbreiding van hunnen werkkring niet kun-
nen worden gedacht. "(3) De ondergeteekende is van oordeel, 
dat waar het Staatsbelang zoodauige vermeerdering eischt, 
het verkeerd geplaatste zuinigheid ware haar ten offer te 
brengen Bovendien erkent de Memorie van Toelichting, 
dat in de uitgestrektheid der tegenwoordige arn»ndissemen-
ten voor de schuldeischers eenig bezwaar is gelegen" (4). 
Zij meent echter, dat in die bedenking is voorzien , door de 
gelegenheid tot inztge van papieren ter griffie van het 
kantongerecht, welke het ontwerp verleent (artt 97, 114, 
139 , 183) Naar de meening des ondergeteekenden komt 
het evenwel niet zoozeer op die inzage aan , als op de 

(1) Memorie Tftn Toelichting1, bladz. 67 
(2) Memorie var. Toelichting, bladz. 88. 
(3) Memori.» van Toelichting1, bladz. 10. 
(\) Memorie van Toelichting, ibid. 
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gelegenheid om persoonlijk zijne eigene zaken waar te 
namen. \)e crediteur, die niet woont ter plaatse, waar de 
rechtbank is gevestigd , wordt daardoor verplicht zich te 
doen vertegenwoorügeu , tegen welken omslag, met kosten 
gepuurd , hij pleegt op te zien. Dit werkt de lijdzaam-
beid , die uien thans veelal waarnemen kan, in de hand. 
Het is niet ongewoon, dat een koopman, mot de verzuoh* 
ting : un homme a la mei' , do schuld afschrijft en dividend 
als winst beschouwt. Deze lijdelijkheid heeft op bare beurt 
aanmoediging van lichtvaardige kredietopneming ten ge-
volge, veel meer dan de fijn gesponnen overwegingen 
nopens eigen rechtstoestand, waai van do Memorie van 
Toelichting bladz. 100 gewaagt. 

IV. 
Wettelijke splitsing van groote e:i kleine boedels. Men 

vergete niet, dat het outwerp het faillissement geuerali-
seert en do mogelijkheid opent om voor ééne, ook buis— 
schuld , ta doen faillietverklaren (1). Daardoor is, naar 
de meening des ondergeteekenden , de eenvormige maatstaf 
van hot, ontwerp geoordeeld. Ook dit ontwerp zal, naar 
hij vreest, passend wellicht voor enkel-o groote boeJels, 
veel te wijd blijken voor die massa's, waarin men met 
luttel percenten, mits snel uitbetaald, tevreden is of zijn 
moet. Hier mo t en kan den rechter een pouwir discre'-
tioHhaire worden verleend. Wordt de schamele boedel 
benoorlijk bewaard , te gelde gemaakt en vereffend door 
een deskundig ambtenaar en onder rechterlijk toezicht, 
niemand zal gesteld zijn op de naleving van formaliteiten 
die bij de on talenten s van actief zonderling afsteken. 

V. 
Behoud van het vonnis van insolventie en van het vonnis 

van rehabilitatie. Dergelijke rechterlijke uitspraken maken 
meer moreelen indruk dan een toestand , die van rechts-
wege geacht wordt te bestaan (2), gelijk in het eerste, 
of noodeloos wordt genoemd (3) gelijk in het tweede ge-
val. Trouwens het vonnis van insolventie is, in des onder-
geteekenden stelsel, noodig om het onvermogen in her, vooraf-
gaand stadium scherp te onderscheiden van het eigenlijke fail-
lissement. Het vonnis van rehabilitatie stelt aanschouwelijk 
voor oogen het eereherstel, waarop de Memorie van Toe-
lichting bladz. 100 , om redenen den ondergeteekende on-
bekend, zoo laag neerziet. Het is waar, streng logisch, 
passen beide deze rechterlijke uitspraken niet in de ab-
stractie van het vermogensbeslag of de vermogens-executie. 
Ook hier echter herhaalt de ondergeteekende: de werke-
lijkheid heeft op meer Ie letten dan de streng logische 
eischen van één enkel beginsel. Tegen het e vinculis 
ratiocinari waarschuwde reeds BACO, naar des onderge-
teekenden meeniug, niet ten onrechte. 

Het is gebleken , dat het Engelsche voorbeeld bij de 
ontwikkeling der beschouwingen des ondergeteekenden 
tot leiddraad heeft gediend. De bedenking als zoude de 
eigenaardige Engelsche rechtsontwikkeling met onze rechts-
opvatting kwalijk zich verdragen, vreest de ondergetee-
kende niet. Wij hebben hier te doen met het uiterlijk 
frame-worh eener wet, die het faillissement tot op zekere 
hoogte Staatsaangelegenheid acht. Niets belet ons die 
instellingen over te nemen, voor zoover men het allesbe-
heerschend grondbeginsel toegeeft, dat het faillissement 
niet enkel civielrechtelijke maar ook publiekrechtelijke 
beteokenis heeft. Niets zou den ondergeteekende aange-
nanier zijn , dan dat het de Kamer behagen kon over dat 
beginsel een oordeel uit te spreken. Is zij, met hem, 
fun gevoelen , dat daarmede rekening dient te worden ge» 
houden , het ontwerp zal voorzeker deels aangevul i deels 
ge.vij'.igd dienen te worden. Het materieelreehtelijk deel 
zijner bepalingen , gelijk zijn boven aangewezen uitgangs-
ount, blijven evenwel onaangetast. 

LEVY. 

(1) Memorie van Toelichting, bladz. 17. 

(2! Memorie van Toelichting, bhdz. 93. 

(3) Memorie van Toelichting, bladz. 100. 


