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Wijzigingen standaard formulieren Wsnp 

14 juni 2018 

In de eerste helft van 2018 zijn de Recofa (web)formulieren vervangen door formulieren 

in Word en Excel format. Bij de uitwerking zijn de formulieren tevens geactualiseerd; 

een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn hierbij verwerkt.  

18 juni 2018 

In medio 2017 heeft Bureau Wsnp de Wsnp verzoekschriften vervangen door formulieren 

in Word en Excel format. Bij de uitwerking zijn de formulieren tevens geactualiseerd; 

een aantal inhoudelijke wijzigingen zijn hierbij verwerkt.  

Wijzigingen met een * zijn bij het opstellen van deze lijst1 toegevoegd (op 19-6-2018). 

Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen.  
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Recofa formulieren 

Checklist huisbezoek 
Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Gewijzigd: hoofdstukken zijn genummerd; 

2. Gewijzigd: hoofdstuk 1 heet: NAW-gegevens; 

3. Toegevoegd: paragraaf ‘Gezinssituatie’ boven tabel met gezinssituatie; 

4. Toegevoegd: tabel met ‘Overige medebewoners’ (incl. paragraaf); 

5. Gewijzigd: alles waar ‘kindertoeslag’ stond, is gewijzigd in ‘kindgebonden budget’; 

6. Toegevoegd: uitleg ‘meetelkinderen’; 

7. Toegevoegd: toelichting bij aantal meetelkinderen; 

8. Toegevoegd: paragraaf ‘Schuldtraject partner’ 

a. Inclusief vraag of Msnp/Wsnp van toepassing is op (eventuele) partner; 

b. Inclusief toelichting term ‘Msnp’; 

9. Toegevoegd: bij schuldenaar: ‘loon inclusief reservering verlofdagen’;  

10. Toegevoegd: bij partner: ‘loon inclusief reservering verlofdagen’;  

11. Gewijzigd: ‘Bijstand’ is nu ‘Participatiewet’; 

12. Toegevoegd: toelichting onder ‘Uitkering per instantie’; 

13. Gewijzigd: plaatsing ‘Overige inkomsten’ volgt nu onder ‘Inkomsten uitkering’; 

14. Gewijzigd: toelichting ‘Servicekosten’ onder paragraaf ‘Wonen’;  

a. Toegevoegd: subsidiale; 

b. Toegevoegd: niet-subsidiale servicekosten; 

15. Gewijzigd: hoofdstuk ‘Ziektekostenverzekering’ is in zijn geheel gewijzigd, bestaat nu 

uit: 

a. Hoogte premie zorgverzekering; 

b. Is er sprake van een vrijwillig eigen risico?; 

c. Eigen bijdrage CAK?; 

i. Inclusief toelichting; 

16. Gewijzigd: ‘Kindertoeslag’ is gewijzigd naar ‘Kinderopvangtoeslag’;  

17. Gewijzigd: onder hoofdstuk 10 (Algemene informatie): 

a. toegevoegd Onder ‘auto’: 

i. Type; 

ii. Bouwjaar; 

iii. Kenteken; 

iv. Kleur; 

b. Toegevoegd: Is er een noodzaak voor behoud van auto?  

i. Zo ja, op welke grond? 

1. Woon-werkverkeer; 

2. Sociaal-medische reden; 

18. Gewijzigd: onder hoofdstuk Overige onderwerpen: 

a. Onder ‘budgetbeheer van toepassing’: 

i. Toegevoegd: naam ‘instantie/organisatie’;  

ii. Toegevoegd: ‘naam budgetbeheerder’;  

iii. Toegevoegd: ‘adres instantie’;  

iv. Toegevoegd: ‘telefoonnummer instantie’;  

b. Onder ‘beschermingsbewind van toepassing’: 

i. Toegevoegd: naam ‘instantie/organisatie’;  

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/01_checklist_huisbezoek.docx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_checklist
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ii. Toegevoegd: ‘naam beschermingsbewindvoerder;  

iii. Toegevoegd: ‘adres instantie’;  

iv. Toegevoegd: ‘telefoonnummer instantie’;  

c. Onder ‘psychosociale hul aanwezig?’: 

i. Toegevoegd: naam ‘instantie’;  

ii. Toegevoegd: ‘naam hulpverlener’;  

iii. Toegevoegd: ‘adres instantie’;  

iv. Toegevoegd: ‘telefoonnummer instantie’;  

19. Toegevoegd: hoofdstuk PGB: 

a. Toelichting: ‘Heeft de schuldenaar (of partner) inkomen uit een PGB doordat 

hij zorg en/of ondersteuning levert? Vult dit in onder Overige inkomsten.’; 

b. Is/zijn de schuldenaar(s) PGB-houder?; 

i. Naam PGB-houder; 

c. Is/zijn de kind(eren) PGB-houder?; 

i. Naam PGB-houder; 

d. Wordt het PGB op een aparte IBAN overgemaakt?; 

e. IBAN waar PGB op wordt gestort; 

f. Wie beheert het PGB?; 

g. Toelichting; 

20. Hoofdstuk ‘informatieverstrekking’ is grotendeels gewijzigd: 

a. Toegevoegd: 

i. De schuldenaar is door de Wsnp-bewindvoerder geïnformeerd over: 

ii. Taak bewindvoerder 

iii. Verplichtingen schuldenaar (informatie-, sollicitatie-, verhuisplicht) 

iv. Sancties bij niet-nakoming 

v. Post (ophalen, doorzending) 

1. Ophalen op Post ophalen dag(en) 

2. Doorzenden op Post doorzenden dag(en) 

vi. Bereikbaarheid bewindvoerder 

1. Op welke dagen en tijden is de bewindvoerder(organisatie) 

bereikbaar 

2. Voor welke zaken kan de schuldenaar contact zoeken met de 

bewindvoerder (bij voorkeur schriftelijk, tenzij spoedeisend) 

3. Correspondentie met de rechtbank altijd schriftelijk 

vii. Hoogte Vtlb (berekening [concept] achterlaten of zo spoedig mogelijk 

opsturen) 

viii. Afdrachtverplichting doorgenomen 

1. Folder “schulden oplossen met de Wsnp” achtergelaten? 

2. Verklaring ondertekend? 

ix. Hierbij verklaar ik , Naam schuldenaar dat: 

1. Toelichting: De schuldenaar dient deze verklaring persoonlijk te 

ondertekenen. Betreft het twee schuldenaren die samen in de 

regeling zitten, al dan niet in gemeenschap van goederen 

gehuwd of geregistreerd, dienen beide schuldenaren een 

verklaring te ondertekenen. 

2. mijn Wsnp-bewindvoerder de checklist met mij doorlopen heeft;  

3. ik de verstrekte informatie begrepen heb;  

4. ik mijn bewindvoerder van alle informatie op de hoogte stel die 

relevant is voor de voortgang van de schuldsaneringsregeling;  
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5. ik de folder ‘Schulden oplossen met de Wsnp’ ontvangen heb 

en/of gewezen ben op de website  waar ik deze kan raadplegen.  

x. Datum ondertekening schuldenaar; 

xi. Plaats ondertekening schuldenaar; 

xii. Ruimte voor handtekening schuldenaar; 

xiii. Datum ondertekening partner; 

xiv. Plaats ondertekening partner; 

xv. Ruimte voor handtekening partner; 

xvi. Ruimte voor handtekening curator/beschermingsbewindvoerder 

1. Toelichting: Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 

Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker 

beschermingsbewind is ingesteld (Titel 19 Bw1). 

Aanvangsverslag particulier 
Het nieuwe formulier, het oude formulier.  

1. Gewijzigd: hoofdstukken zijn genummerd; 

2. Toegevoegd: paragraaf ‘Schuldtraject partner’ 

a. Inclusief vraag of Msnp/Wsnp van toepassing is op (eventuele) partner; 

b. Inclusief toelichting term ‘Msnp’; 

3. Toegevoegd: onder ‘is budgetbeheer van toepassing?’; 

a. Adres instantie; 

b. Telefoonnummer instantie; 

4. Toegevoegd: onder ‘is beschermingsbewind van toepassing?’; 

a. Adres instantie; 

b. Telefoonnummer instantie; 

5. Toegevoegd: onder ‘is psychosociale hulp van toepassing?’; 

a. Adres instantie; 

b. Telefoonnummer instantie; 

6. Toegevoegd: toelichting voor ‘toelichting algemeen’ onder hoofdstuk 3 ‘Oorzaak en 

achtergronden van het ontstaan van de schulden’; 

7. Toegevoegd: Is er een noodzaak voor behoud van auto?  

a. Zo ja, op welke grond? 

i. Woon-werkverkeer; 

ii. Sociaal-medische reden; 

b. Toelichting; 

8. Verwijderd: achter ‘spaartegoeden’ ‘(waaronder spaarloonregeling)’; 

9. Gewijzigd: hoofdstuk 7 heet nu ‘Inkomen uit arbeid en/of uitkering; 

10. Gewijzigd: ‘Hoogte netto-inkomen per maand’ valt nu onder hoofdstuk 7; 

11. Toegevoegd: ‘Hoogte netto-inkomen per maand partner’; 

12. Gewijzigd: paragraaf ‘inkomen uit arbeid of uitkering’ is nu ‘Inkomen uit arbeid of 

uitkering schuldenaar’; 

13. Toegevoegd: Arbeidsuren (gemiddeld) per week; 

14. Toegevoegd: toelichting; 

15. Toegevoegd: ‘Hoogte inkomen uit uitkering’; 

16. Toegevoegd: toelichting; 

17. Toegevoegd: paragraaf ‘Inkomen uit arbeid en/of uitkering partner’: 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/02.1_aanvangsverslag_bewindvoerder_wsnp_ex_318_fw_particulier.docx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_aanvang1
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a. Inhoudelijk is deze paragraaf gelijk aan ‘Inkomen uit arbeid of uitkering 

schuldenaar’; 

18. Toegevoegd: paragraaf ‘Inkomen inwonende kinderen’: 

a. ‘Hebben de inwonende kinderen een inkomen?’; 

i. ‘Hoogte inkomen’; 

ii. ‘Wordt door hen kostgeld betaald?’; 

iii. ‘Zo nee, welke afspraken zijn hierover met de schuldena(a)r(en) 

gemaakt?’; 

19. Gewijzigd: Hoofdstuk ‘Vaste lasten’ is nu ‘Uitgaven’; 

20. Toegevoegd: paragraaf ‘Woonlasten’; 

21. Toegevoegd: onder ‘eigendomsvorm koop’:  

a. Hypotheekhouder; 

b. Servicekosten; 

c. WOZ-waarde; 

22. Gewijzigd: ‘netto hypotheekrente’ is nu ‘bruto hypotheekrente’; 

23. Toegevoegd: onder ‘eigendomsvorm huur’:  

a. Type verhuurder: 

i. Particulier verhuurder; 

ii. Woningstichting; 

b. Servicekosten: 

i. Subsidiale servicekosten; 

ii. Niet-subsidiale servicekosten 

iii. Toelichting verschil (niet-)subsidiale servicekosten; 

24. Toegevoegd: toelichting (woonlasten); 

25. Verwijderd: ‘is het noodzakelijk de vaste lasten te verlagen?’; 

26. Toegevoegd: paragraaf ‘Ziektekostenverzekering’;  

a. Premie zorgverzekering; 

b. Zorgtoeslag; 

c. Is het bedrag voorlopige aanslag zorgtoeslag reëel? 

d. Toelichting; 

27. Toegevoegd paragraaf ‘Kinderen’: 

a. Paragraaf ‘Kindgebonden budget’ 

i. Aantal kindgebonden budget?; 

ii. Bedrag kindgebonden budget; 

b. Paragraaf ‘Kinderopvang’; 

i. Kosten kinderopvang;  

ii. Vergoeding kinderopvangtoeslag; 

c. Paragraaf ‘Alimentatie’; 

i. Is/zijn er alimentaiteverplichting(en); 

1. Bedrag aan alimentatie; 

2. Is nihilstelling aangevraagd?; 

3. Toelichting; 

d. Paragraaf ‘Omgangsregeling’; 

i. Is in het kader van de uithuisplaatsing een ouderlijke bijdrage 

verschuldigd? 

ii. Zijn er meetelkinderen? 

1. Toelichting: Dit zijn kinderen die niet woonachtig zijn op het 

adres van de schuldenaar, maar waar de schuldenaar wél 

kosten voor maakt en kindgebonden budget ontvangt. 

iii. Aantal meetelkinderen; 
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e. Paragraaf ‘Reiskosten woon-werkverkeer’; 

i. Reiskosten woon-werkverkeer; 

ii. Toelichting: Indien woon-werkverkeer plaatsvindt per auto, uitdraai 

bijvoegen van de openbaar vervoerplanner op www.ov9292.nl. 

f. Paragraaf ‘Overig’; 

i. Is het noodzakelijk de vaste lasten te verlagen? 

ii. Toelichting; 

Aanvangsverslag ondernemer 
Het nieuwe formulier, het oude formulier.  

1. Alle wijzigingen in het Aanvangsverslag particulier zijn ook doorgevoerd in het 

Aanvangsverslag bewindvoerder (ex-)ondernemer. 

2. Toegevoegd: ‘Toeichting’ onder ‘Gegevens (voormalige) onderneming’; 

3. Verwijderd: ‘Wordt de onderneming voortgezet’?; 

4. Toegevoegd: paragraaf ‘Met betrekking tot de onderneming’; 

Vervolgverslag 
Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Gewijzigd: hoofdstukken zijn genummerd; 

2. Gewijzigd: hoofdstuk ‘Schulden/passiva’ is nu Totaalbedragen en schulden/passiva; 

3. Toegevoegd: de ‘bezittingen/activa’; 

4. Toegevoegd: onder ‘vooruitzichten (voor de crediteuren)’: 

a. Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht?; 

Eindverslag 
Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Gewijzigd: hoofdstukken zijn genummerd; 

2. Toegevoegd: toelichting onder ‘Is al geverifieerd’; 

3. Verwijderd: Voorstel saneringsplan; 

Financieel gedeelte particulier 
Het nieuwe formulier, het oude formulier.  

Crediteurenlijst 

1. Verwijderd: checkbox ‘erkend?’; 

a. Hiervoor is in de plaats gekomen het inputfield ‘Erkend’, dit bedrag wordt 

meegenomen in de uitdelingslijst.  

2. Verwijderd: checkbox ‘Volledig?’; 

Financieel eindverslag 

- 

Uitdelingslijst 

- 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/02.2_aanvangsverslag_bewindvoerder_wsnp_ex_318_fw_ondernemer.docx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_aanvang1
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/14-volmacht-inzake-akkoordbehandeling.docx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_verzoekverkoop
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/04_eindverslag_bewindvoerder_wsnp_ex_318_fw.docx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_eind1
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/financieel_gedeelte_particulier_o.xlsx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_financieel&finType=part
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Financieel gedeelte (ex-)ondernemer 
Het nieuwe formulier, het oude formulier.  

Crediteurenlijst 

Zie Crediteurenlijst particulier. 

Financieel eindverslag 

1. Verwijderd: ‘giro’; 

2. Toegevoegd: ‘Totaal’ – onder ‘1. ‘Aangetroffen middelen’; 

3. Toegevoegd: ‘Totaal’ – onder ‘1. ‘Opbrengsten verkopen; 

4. Toegevoegd: ‘Totaal’ – onder ‘1. ‘Debiteuren; 

5. Toegevoegd: ‘Totaal’ – onder ‘1. ‘Overige baten; 

6. Gewijzigd ‘Totaal A’- was ‘Totaal’; 

7. Toegevoegd: ‘Overige kosten’- onder B: Reeds betaalde verschotten/boedelschulden; 

a. Drie inputfields, inclusief btw veld; 

8. Gewijzigd ‘Totaal B’- was ‘Totaal’; 

9. Toegevoegd: ‘Overige kosten’- onder D: Nog te betalen verschotten/boedelschulden; 

a. Drie inputfields, inclusief btw veld; 

10. Gewijzigd ‘Totaal D’- was ‘Totaal’; 

Uitdelingslijst 

- 

Declaratieformulier (restant) vergoeding bij ontoereikend 

boedelsaldo 
Het nieuwe formulier, het oude formulier.  

- 

Verzoek toestemming onderhandse verkoop 
Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Toegevoegd: toelichting onder ‘2. Zijn er taxatierapporten?’; 

a. Verwijderd: verschijnen toelichting indien ‘nee’ voor radiobutton wordt 

ingevuld; 

2. Toegevoegd: toelichting onder ‘9. Is er een koopovereenkomst opgesteld?’; 

a. Verwijderd: verschijnen toelichting indien ‘nee’ voor radiobutton wordt 

ingevuld; 

Volmacht voor akkoordbehandeling 
Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

-  

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/financieel_gedeelte_ondernemer_o.xlsx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_financieel&finType=ond
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/05_declaratieformulier__restant__vergoeding_bij_ontoereikend_boedelsaldo.docx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_declaratie
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/06_verzoek_toestemming_onderhandse_verkoop.docx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_verzoekverkoop
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/14-volmacht-inzake-akkoordbehandeling.docx
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_volmacht
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Wsnp verzoekschrift (art. 284 Fw) 

Formulieren voor alleenstaanden 

Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. alleenstaande 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Verwijderd: voorvoegsel – dit kan ingevuld worden onder ‘Achternaam verzoeker’; 

2. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Voornamen’; 

3. Gewijzigd: ‘Straat’ en ‘Huisnummer’ worden nu in één inputfield ingevuld: 

‘Straatnaam en huisnummer’; 

4. Gewijzigd: ‘Postcode’ en ‘Woonplaats’ worden nu in één inputfield ingevuld: ‘Postcode 

en woonplaats’; 

5. Toegevoegd: paragraaf ‘(Ex-)ondernemer; 

a. Onderdeel: ‘Onderneming’: 

i. ‘Ja. De verzoeker heeft in de vijf voorafgaande jaren aan dit verzoek 

een onderneming gehad.’ 

ii. ‘Nee. De verzoeker heeft in de vijf voorafgaande jaren aan dit verzoek 

geen onderneming gehad.’ 

b. Onderdeel: ‘Naam onderneming’ 

c. Onderdeel ‘Zakelijke schuld’: 

i. ‘Ja. Minstens twintig procent van de totale schuld komt uit een 

onderneming.' 

ii. Nee. Minder dan twintig procent van de totale schuld komt uit een 

onderneming.’ 

d. Toelichting: ‘Overige informatie is vermeld in het document 'Aanvullende 

gegevens bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. buiten gemeenschap van 

goederen'. 

e. Verwijderd: ‘KvK onderneming’;  

6. Toegevoegd: handtekening door Curator of beschermingsbewindvoerder, indien hier 

sprake van is.  

a. Toelichting:  

‘Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker beschermingsbewind is 

ingesteld (Titel 19 Bw1).’ 

Aanvullende gegevens bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. buiten 

gemeenschap van goederen 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Gewijzigd: Hoofdstuk ‘Verzoeker’ is nu ‘Persoonsgegevens verzoeker’; 

2. Verwijderd: ‘Voorvoegsel’; 

3. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Achternaam’; 

4. Verwijderd: ‘Geboortedatum’; 

5. Verwijderd: ‘Geboorteplaats’;  

6. Verwijderd: ‘Woonplaats’; 

7. Verwijderd: ‘’Voorletters ex-echtgenoot’; 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/verzoek_284_1.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=verz_1
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/aanvullende_gegevens_284_1.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=avg_1
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8. Verwijderd: ‘Voorvoegsel ex-echtgenoot’; 

9. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Achternaam ex-echtgenoot / ex-echtgenote / ex-

partner’; 

10. Gewijzigd: onder Inwonenden > Kind:  

a. Verwijderd: ‘Voorletters’; 

b. Verwijderd: ‘Voorvoegsel’; 

c. Verwijderd: ‘Geboortenaam’; 

d. Gewijzigd: dit is nu één inutfield: ‘Voorletters en achternaam’; 

11. Toegevoegd: onder ‘Is de Wsnp in de afgelopen tien jaar op de verzoeker van 

toepassing geweest?’ 

a. Is er sprake van een uitzondering op de tienjarige uitsluitingstermijn? Zo ja, 

voeg een kopie van het eindvonnis toe.  

(Voor uitzonderingen, zie art. 288 lid 2 sub d Fw) 

12. Toegevoegd: handtekening door Curator of beschermingsbewindvoerder, indien hier 

sprake van is.  

a. Toelichting:  

‘Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker beschermingsbewind is 

ingesteld (Titel 19 Bw1).’ 

Crediteurenlijst bij Verzoekschrift Wsnp 284 Fw 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. De er is slechts één crediteurenlijst, er wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen verschillende ‘zaaksoorten’.  

Onderstaande wijzigingen gelden voor zwel ‘Preferente crediteuren’ als ‘Concurrente 

crediteuren’.  

1. Verwijderd: ‘Voorvoegsel’; 

2. Verwijderd: ‘Schuld volgnummer’ – dit wordt nu automatisch gegenereerd; 

3. Gewijzigd (onder preferente crediteuren én concurrente crediteuren): ‘Achternaam / 

bedrijfsnaam’ is nu ‘Oorspronkelijke schuldeiser’;  

4. Verwijderd: ‘Voorletters’;  

5. Toegevoegd: ‘Toevoeging’ (in het kader van huisnummer); 

6. Gewijzigd: ‘Woonplaats’ is nu ‘Plaats’;  

7. Toegevoegd: ‘Overeenkomstnummer’; 

8. Toegevoegd: ‘Datum ontstaan’; 

9. Toegevoegd: ‘Originele vordering’;  

10. Toegevoegd: ‘Is de vordering ter inning overgedragen:’; 

11. Gewijzigd: (onder ‘In behandeling bij’) ‘Achternaam’ en ‘Voorletters’ is nu 

‘Schuldeiser’;  

12. Toegevoegd: ‘Toevoeging’ (in het kader van huisnummer); 

13. Gewijzigd: ‘Woonplaats’ is nu ‘Plaats’;  

14. Toegevoegd: ‘Dossiernummer’; 

15. Toegevoegd: ‘Hoogte huidige vordering’;  

16. Toegevoegd: ‘Fraudevordering of vordering van strafrechtelijke aard’; 

17. Gewijzigd: ‘Ingestemd met voorstel’ is nu ‘Aanbod’: een radiobutton met vier opties: 

a. ‘Geen voorstel gedaan’ 

b. ‘Ingestemd’ 

https://www.bureauwsnp.nl/wsnp-formulieren/crediteuren-alleenstaand
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=cred_1
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c. ‘Niet ingestemd’ 

d. ‘Niet gereageerd’ 

18. Toegevoegd: ‘Toelichting’; 

19. Verwijderd: ‘Overeenkomstnr.’; 

20. Toegevoegd: ‘Samenvatting Crediteurenlijst’, met daarin: 

a. ‘Schuld volgnr.’ (automatisch gegenereerd); 

b. ‘Oorspr. schuldeiser’; 

c. ‘in behandeling bij’; 

d. ‘Datum ontstaan’; 

e. ‘Hoogte huidige vordering’; 

21. Toegevoegd: ‘Totaal huidige vordering preferent’ met bedrag (automatisch 

berekend); 

22. Toegevoegd: ‘Totaal huidige vordering concurrent met bedrag (automatisch 

berekend); 

23. Toegevoegd: ‘Totaal huidige vordering preferent en concurrent’ met bedrag 

(automatisch berekend); 

24. Gewijzigd: ondertekening verzoeker: ‘Bevestiging naar waarheid ingevuld’ 

25. Toegevoegd: handtekening door Curator of beschermingsbewindvoerder, indien hier 

sprake van is.  

a. Toelichting:  

‘Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker beschermingsbewind is 

ingesteld (Titel 19 Bw1).’ 

Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw. buiten gemeenschap van goederen 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Verwijderd: ‘Voorvoegsel’; 

2. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Achternaam’; 

3. Verwijderd: ‘Geboortedatum’; 

4. Verwijderd: ‘Geboorteplaats’;  

5. Verwijderd: ‘Woonplaats’; 

6. Verwijderd: ‘Burgerservicenummer’; 

7. Gewijzigd: onderdeel ‘Medewerker’ is vervangen door:  

a. ‘Hierbij verklaart naam bewindvoerder, werkzaam voor 

schuldbemiddelingsinstantie, dat er geen reële mogelijkheden zijn dat de 

verzoeker, geboren geboortedatum te geboorteplaats, wonende te 

woonplaats, tot een buitengerechtelijke schuldregeling komt met zijn/haar 

crediteuren.’ 

b. Waarbij de onderstaande onderdelen een inputfield zijn: 

i. ‘Naam bewindvoerder’; 

ii. ‘Shuldbemiddelingsinstantie’; 

iii. ‘Geboortedatum’; 

iv. ‘Geboorteplaats’; 

v. ‘Woonplaats’; 

8. Gewijzigd: onderdeel ‘Schuldbemiddelingsinstantie’ is vervangen door: 

9. Vier radiobuttons met tekst: 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/verklaring_285_1.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=verkl_1
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a. A. heeft namens de verzoeker aan de PREFERENTE crediteuren een aanbod 

van percentage % van hun vordering tegen finale kwijting gedaan  

en namens de verzoeker aan de CONCURRENTE crediteuren een aanbod van 

percentage % van hun vordering tegen finale kwijting gedaan, 

maar met dat voorstel heeft/hebben aantal crediteur(en) niet ingestemd; zie 

de bijgaande crediteurenlijst. 

1. ‘Percentage’ preferent en ‘percentage’ concurrent én ‘aantal’ zijn 

inputfields; 

b. B. heeft de crediteuren namens de verzoeker geen aanbod gedaan, omdat 

i. Toelichting; 

c. C. De verzoeker heeft de rechtbank om oplegging van een dwangakkoord aan 

de weigerachtige crediteuren verzocht, maar dit is niet toegekend. 

d. D. De verzoeker heeft de rechtbank om de volgende reden niet om oplegging 

van een dwangakkoord aan de weigerachtige crediteuren verzocht: 

i. Toelichting 

e. Tevens verklaart hij/zij dat de verzoeker ten tijde van het opstellen van dit 

verzoek over de navolgende aflossingsmogelijkheden beschikt: 

in de minnelijk regeling: € bedrag Msnp per maand; 

in de wettelijke schuldsaneringsregeling: naar schatting € bedrag Wsnp per 

maand. 

2. ‘bedrag Msnp’ en ‘bedrag Wsnp’ zijn inputfields; 

Rapportage schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk traject; buiten 

gemeenschap van goederen 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Gewijzigd: Hoofdstuk ‘Verzoeker’ is nu ‘Persoonsgegevens verzoeker’; 

2. Verwijderd: ‘Voorvoegsel’; 

3. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Achternaam’; 

4. Verwijderd: ‘Geboorteplaats’; 

5. Verwijderd: ‘Woonplaats’; 

7. Gewijzigd: ‘Straat’ en ‘Huisnummer’ worden nu in één inputfield ingevuld: 

‘Straatnaam en huisnummer’; 

8. Gewijzigd: ‘Postcode’ en ‘Woonplaats’ worden nu in één inputfield ingevuld: ‘Postcode 

en woonplaats’; 

9. Verwijderd: ‘Naam schuldbemiddelingsinstantie’; 

10. Verwijderd: ‘Naam behandelend medewerker’; 

11. Verwijderd: ‘Verklaring verloop minnelijk traject’; 

12. Nr. 9 t/m 11 is vervangen door:  

a. ‘Namens de schuldbemiddelingsinstantie schuldbemiddelingsinstantie, die 

hiermee verklaart te voldoen aan de vereisten van Kies lid Wck van de Wet op 

het Consumentenkrediet, verklaart de behandelend medewerker, te weten 

schuldhulpverlener, hierbij dat het minnelijk traject van de verzoeker als volgt 

is verlopen:’ 

i. ‘Schuldbemiddelingsinstantie’ is een inputfield; 

ii. ‘kies lid Wck’ is een selectieveld; de opties zijn: 

1. ‘Artikel 48 lid 1 onder B Wck’; 

2. ‘Artikel 48 lid 1 onder C Wck’; 

iii. ‘Schuldhulpverlener’ is een inputfield; 

b. Toegevoegd: onder nr. 12 a staat nu ruimte voor een toelichting; 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/rapportage_285_1.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=rap_1
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13. Gewijzigd: ‘De verzoeker is de afspraken goed nagekomen:’ is gewijzigd naar:  

i. De verzoeker is kies een item gemotiveerd om zijn/haar schulden af te 

lossen. Hij/Zij heeft dat op de volgende manier aangetoond: 

1. kies een item is een selectieveld; de opties zijn:  

a. ‘wel’; 

b. ‘niet’; 

2. Onder nr. 13 staat nu een toelichting; 

Formulieren voor gehuwden zónder gemeenschap van 

goederen 

Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 buiten gemeenschap van goederen 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Alle wijzigingen in het ‘Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. alleenstaande’ zijn ook 

doorgevoerd in het ‘Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 buiten gemeenschap van 

goederen’. 

2. Gewijzigd: onder hoofdstuk ‘Partner’: 

a. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Achternaam’; 

b. Toegevoegd: ‘Burgerservicenummer’; 

Aanvullende gegevens bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. buiten 

gemeenschap van goederen 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Alle wijzigingen in de ‘Aanvullende gegevens bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. 

buiten gemeenschap van goederen’ zijn ook doorgevoerd in het ‘Aanvullende 

gegevens bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. buiten gemeenschap van 

goederen’. 

Crediteurenlijst bij Verzoekschrift Wsnp 284 Fw 

Zie ‘Crediteurenlijst bij Verzoekschrift Wsnp 284 Fw’.  

Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw. buiten gemeenschap van goederen 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Alle wijzigingen in het ‘Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw. buiten gemeenschap van 

goederen’ zijn ook doorgevoerd in de ‘Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw. buiten 

gemeenschap van goederen’. 

Rapportage schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk traject; buiten 

gemeenschap van goederen 

Deze ‘versie’ van de ‘rapportage 285’ is gelijk aan de Rapportage schuldbemiddelaar 

betreffende het minnelijk traject; buiten gemeenschap van goederen.  

1. Zie ‘Rapportage schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk traject; buiten 

gemeenschap van goederen’. 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/verzoek_284_2.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=verz_1
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/aanvullende_gegevens_284_2.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=avg_1
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/verklaring_285_2.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=verkl_1
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Formulieren voor gehuwden mét gemeenschap van goederen 

Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw, gehuwd in gemeenschap van 

goederen of met een geregistreerd partnerschap zonder 

partnerschapsvoorwaarden 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Gewijzigd: ‘Hoofdstuk Verzoeker 1’ is nu ‘Persoonsgegevens verzoeker 1’; 

2. Verwijderd: voorvoegsel – dit kan ingevuld worden onder ‘Achternaam verzoeker’; 

3. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Voornamen’; 

4. Gewijzigd: ‘Straat’ en ‘Huisnummer’ worden nu in één inputfield ingevuld: 

‘Straatnaam en huisnummer’; 

5. Gewijzigd: ‘Postcode’ en ‘Woonplaats’ worden nu in één inputfield ingevuld: ‘Postcode 

en woonplaats’; 

6. Toegevoegd: paragraaf ‘(Ex-)ondernemer; 

a. Onderdeel: ‘Onderneming’: 

i. ‘Ja. De verzoeker heeft in de vijf voorafgaande jaren aan dit verzoek 

een onderneming gehad.’ 

ii. ‘Nee. De verzoeker heeft in de vijf voorafgaande jaren aan dit verzoek 

geen onderneming gehad.’ 

b. Onderdeel: ‘Naam onderneming’ 

c. Onderdeel ‘Zakelijke schuld’: 

i. ‘Ja. Minstens twintig procent van de totale schuld komt uit een 

onderneming.' 

ii. Nee. Minder dan twintig procent van de totale schuld komt uit een 

onderneming.’ 

7. Hoofdstuk ‘Verzoeker 2’ is nu ‘Persoonsgegevens verzoeker 2’; 

8. Punt 2 t/m 6c geldt ook voor ‘Persoonsgegevens verzoeker 2’; 

9. Toelichting: ‘Overige informatie is vermeld in het document 'Aanvullende gegevens 

bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. buiten gemeenschap van goederen'. 

a. Verwijderd: ‘KvK onderneming’;  

Aanvullende gegevens bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw, gehuwd 

in gemeenschap van goederen of met een geregistreerd partnerschap 

zonder partnerschapsvoorwaarden 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Alle wijzigingen in het ‘Aanvullende gegevens bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw. 

buiten gemeenschap van goederen’ zijn ook doorgevoerd in de ‘Verklaring ex art. 

285 lid 1 f Fw, gehuwd in gemeenschap van goederen of met een geregistreerd 

partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden’; 

2. Punt 2 t/m 9 geldt ook voor paragraaf ‘Aanvullende gegevens verzoeker 2’;  

Crediteurenlijst bij Verzoekschrift Wsnp 284 Fw 

Zie ‘Crediteurenlijst bij Verzoekschrift Wsnp 284 Fw’.  

Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw, gehuwd in gemeenschap van goederen 

of met een geregistreerd partnerschap zonder 

partnerschapsvoorwaarden 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/verzoek_284_3.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=verz_2
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/aanvullende_gegevens_284_3.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=avg_2
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/verklaring_285_3.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=verkl_2
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1. Alle wijzigingen in het ‘Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw. buiten gemeenschap van 

goederen’ zijn ook doorgevoerd in de ‘Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw, gehuwd in 

gemeenschap van goederen of met een geregistreerd partnerschap zonder 

partnerschapsvoorwaarden. 

2. Punt 1 t/m 6 geldt ook voor paragraaf ‘Persoonsgegevens verzoeker 2’;  

Rapportage schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk traject, 

gehuwd in gemeenschap van goederen of met een geregistreerd 

partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Alle wijzigingen in de ‘Rapportage schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk 

traject; buiten gemeenschap van goederen’ zijn ook doorgevoerd in het ‘Rapportage 

schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk traject, gehuwd in gemeenschap van 

goederen of met een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden’. 

2. Punt 2 t/m 8 geldt ook voor paragraaf ‘Verzoeker 2’;  

Formulieren voor mensen met een huwelijk of partnerschap 

mét gemeenschap van goederen waarvan één de Wsnp wilt 

uitvoeren 

Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw: mensen met een huwelijk of 

partnerschap mét gemeenschap van goederen waarvan één de Wsnp 

wilt uitvoeren 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Verwijderd: voorvoegsel – dit kan ingevuld worden onder ‘Achternaam verzoeker’; 

2. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Voornamen’; 

3. Gewijzigd: ‘Straat’ en ‘Huisnummer’ worden nu in één inputfield ingevuld: 

‘Straatnaam en huisnummer’; 

4. Gewijzigd: ‘Postcode’ en ‘Woonplaats’ worden nu in één inputfield ingevuld: ‘Postcode 

en woonplaats’; 

5. Gewijzigd: ‘Saneringsnummer’ is nu Schuldsaneringsnummer; 

6. Toegevoegd: handtekening door Curator of beschermingsbewindvoerder, indien hier 

sprake van is.  

a. Toelichting:  

‘Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker beschermingsbewind is 

ingesteld (Titel 19 Bw1).’ 

Aanvullende gegevens bij Verzoekschrift Wsnp ex art. 284 Fw: mensen 

met een huwelijk of partnerschap mét gemeenschap van goederen 

waarvan één de Wsnp wilt uitvoeren 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Verwijderd: voorvoegsel – dit kan ingevuld worden onder ‘Achternaam verzoeker’; 

2. Gewijzigd: ‘Geboortenaam’ is nu ‘Voornamen’; 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/rapportage_285_3.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=rap_2
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/verzoek_284_4.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=verz_3
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/aanvullende_gegevens_284_4.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=avg_3
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1. Toegevoegd: handtekening door Curator of beschermingsbewindvoerder, indien hier 

sprake van is.  

a. Toelichting:  

‘Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker beschermingsbewind is 

ingesteld (Titel 19 Bw1).’ 

Crediteurenlijst bij Verzoekschrift Wsnp 284 Fw: mensen met een 

huwelijk of partnerschap mét gemeenschap van goederen waarvan één 

de Wsnp wilt uitvoeren 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

Zie ‘Crediteurenlijst bij Verzoekschrift Wsnp 284 Fw’.  

Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw: mensen met een huwelijk of 

partnerschap mét gemeenschap van goederen waarvan één de Wsnp 

wilt uitvoeren  

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Alle wijzigingen in het ‘Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw. buiten gemeenschap van 

goederen’ zijn ook doorgevoerd in de ‘Verklaring ex art. 285 lid 1 f Fw, gehuwd in 

gemeenschap van goederen of met een geregistreerd partnerschap zonder 

partnerschapsvoorwaarden. 

Rapportage schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk traject: 

mensen met een huwelijk of partnerschap mét gemeenschap van 

goederen waarvan één de Wsnp wilt uitvoeren 

Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

2. Alle wijzigingen in de ‘Rapportage schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk 

traject; buiten gemeenschap van goederen’ zijn ook doorgevoerd in het ‘Rapportage 

schuldbemiddelaar betreffende het minnelijk traject, gehuwd in gemeenschap van 

goederen of met een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden’. 

Dwangvoorzieningen 

Formulier Verzoekschrift 287b Fw, moratorium 
Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. *Gewijzigd: hoofdstuk ‘Persoonsgegevens verzoeker’ is nu ‘Verzoeker’; 

2. Gewijzigd: radiobuttons (5 stuks) hebben nu een letter gekregen (A t/m E); 

3. Ruimte voor handtekening curator/beschermingsbewindvoerder 

a. Toelichting: Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker beschermingsbewind is 

ingesteld (Titel 19 Bw1). 

https://www.bureauwsnp.nl/wsnp-formulieren/crediteuren-enkel-ongehuwd-in-gvg
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=cred_3
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/verklaring_285_4.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=verkl_3
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/rapportage_285_4.docx
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=rap_3
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/model-verzoekschriften/moratorium-art.-287b-fw
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=vovomo&section=burger
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Formulier verzoekschrift dwangakkoord, artikel 287a Fw  
Het nieuwe formulier, het oude formulier. (Bureau Wsnp biedt overigens twee versies 

aan, een voor één persoon en een voor twee personen – de versie voor twee personen 

heeft alleen extra persoonsgegevens.)  

1. Onder hoofdstuk ‘Persoonsgegevens verzoeker’: 

a. *Toegevoegd: ‘Wonende te’; 

b. *Toegevoegd: ‘Postcode en plaats’; 

2. Gewijzigd: toelichting onder ‘Dit verzoek richt zich tegen:’ is nu cursief; 

3. *Toegevoegd: het nummer van de schuldenaar: ‘Schuldeiser <nr>’; 

4. *Gewijzigd: tekst: ’Reden voor onthouding […]’ is gewijzigd naar: ‘Reden voor 

onthouden/medewerking van instemming buitengerechtelijk akkoord:’; 

5. Ruimte voor handtekening curator/beschermingsbewindvoerder 

a. Toelichting: Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker beschermingsbewind is 

ingesteld (Titel 19 Bw1). 

Formulier Verzoekschrift 287 lid 4 Fw, voorlopige 

voorziening 
Het nieuwe formulier, het oude formulier. 

1. Gewijzigd: radiobuttons onder ‘Status verzoekschrift Wsnp’ hebben een nu een letter 

gekregen (A t/m D); 

2. Gewijzigd: radiobuttons onder ‘Verzoek’ hebben een nu een letter gekregen (A t/m 

C); 

3. Ruimte voor handtekening curator/beschermingsbewindvoerder 

a. Toelichting: Handtekening door:  

curator als de verzoeker onder curatele is gesteld (Titel 16 Bw1); 

of  

beschermingsbewindvoerder als voor de verzoeker beschermingsbewind is 

ingesteld (Titel 19 Bw1). 

https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/model-verzoekschriften/dwangakkoord-art.-287a-fw
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=dwangakkoord&section=burger
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/model-verzoekschriften/voorlopige-voorziening-art.-287-lid-4fw
http://old.wsnp.rvr.org/forms/index_sa.cfm?action=vovo&section=burger

