Wijziging van de Faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de
gemeentelijke schuldhulpverlening naar de wettelijke schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen
VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Faillissementswet
wordt aangepast ter verbetering van de aansluiting van de gemeentelijke
schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:
Artikel I
De Faillissementswet wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 287 wordt aan het slot een lid toegevoegd, luidende:
8. Het vonnis, bedoeld in het eerste lid, is bij voorraad, op de minuut uitvoerbaar,
niettegenstaande enige daartegen gerichte voorziening.
B

1

Artikel 288 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt “vijf” vervangen door “twee”.
2. Onder vernummering van het vierde en het vijfde lid tot het vijfde en het zesde lid,
wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende:
4. Het verzoek kan in afwijking van het tweede lid, onder d, worden toegewezen indien
de afwijzing van het verzoek in de gegeven omstandigheden waaronder de manier waarop
de eerder ten aanzien van de schuldenaar toegepaste schuldsaneringsregeling is
geëindigd, de wijze waarop de schulden zijn ontstaan of onbetaald gelaten en de mate
waarin dit aan de schuldenaar is toe te rekenen, leidt tot een onbillijkheid van
overwegende aard.
C
Artikel 292, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2. Tegen de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling kan gedurende acht
dagen na de dag van de uitspraak door schuldeisers die onder de schuldsaneringsregeling
vallen, hoger beroep worden ingesteld. In dat geval zijn het vierde, zesde en zevende lid
van overeenkomstige toepassing. Verder kan er tegen deze uitspraak noch door
schuldeisers noch door andere belanghebbenden verzet of cassatie worden ingesteld,
onverminderd overeenkomstige toepassing van artikel 215a.
Artikel II
Op verzoeken tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend vóór het tijdstip
van inwerkingtreding van deze wet, alsmede op de naar aanleiding van zodanige
verzoeken gegeven beslissingen en de uitvoering daarvan, blijft het vóór het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet geldende recht van toepassing.
Artikel III
2

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering
de hand zullen houden.
Gegeven,

De Minister voor Rechtsbescherming,
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