Werkinstructie pilot toevoeging verzoek
toelating Wsnp (PTW)
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Inleiding
In deze werkinstructie informeert De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) u als
bewindvoerder Wsnp over het aanvragen en declareren van de toevoegingen inzake de
Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (hierna: regeling PTW).
De Raad veronderstelt dat iedere bewindvoerder Wsnp die deelneemt aan deze pilot,
deze werkinstructie heeft doorgenomen en over voldoende kennis beschikt om de
verzoekschriftprocedure zoals omgeschreven in artikel 284 van de Faillissementswet
(hierna: Fw) op correcte wijze uit te voeren.
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Toevoeging: wijze van indiening en vereiste stukken
De bewindvoerder Wsnp met wie de Raad een overeenkomst heeft gesloten 1 , kan
namens de burger een toevoeging aanvragen voor de verzoekschriftprocedure zoals
omgeschreven in artikel 284 Fw. Een aanvraag voor een toevoeging dient per e-mail te
worden ingediend. Bij deze aanvraag dient de bewindvoerder Wsnp de volgende stukken
aan te leveren:
1. Hier vindt u het formulier aanvraag toevoeging Bewindvoerder Wsnp (PTW). U kunt
het formulier ook vinden op de website van Bureau Wsnp.
U vult alleen de gegevens in die van toepassing zijn, namelijk:
 Gegevens bewindvoerder;
 Persoonsgegevens cliënt;
 Indien van toepassing: persoonsgegevens huidige partner;
 Adresgegevens cliënt BRP;
 Zaakgegevens: verzoek toelating Wsnp (artikel 284 Fw);
 Uw cliënt is een: particulier of zzp’er/(ex-)ondernemer;
 Verklaring cliënt.
2. Naast het formulier aanvraag toevoeging bewindvoerder Wsnp (PTW) levert u nog
een andere bijlage aan*, namelijk:
1. Het verzoekschrift ex artikel 284 Fw (exclusief bijlagen).
* Graag het formulier aanvraag toevoeging bewindvoerder Wsnp (PTW) en het
verzoekschrift ex artikel 284 Fw (exclusief bijlagen) in één document verzenden.
Let op: als het verzoekschrift ex artikel 284 Fw niet aanhangig wordt gemaakt bij de
rechtbank, dient u de toevoeging in te trekken via het formulier aanvraag mutatie
toevoeging. Er bestaat dan geen recht op een toevoeging. De regeling PTW vervalt op
het moment dat er 1.430 toevoegingen zijn verstrekt, doch uiterlijk op 1 mei 2025 zoals
genoemd in artikel 9 van de regeling PTW.

Beoordeling van de toevoeging
De aanvraag toevoeging wordt beoordeeld door medewerkers van de Raad. Voor vragen
over het aanvragen en afwikkelen van een toevoeging kunt u terecht bij de Raad via het
algemene nummer: 088 – 787 10 00.
De medewerker beoordeelt de toevoegingaanvraag op volledigheid. Bij een onvolledige
aanvraag vraagt de medewerker van de Raad ontbrekende stukken op in het kader van
de onderzoeksplicht. De ontbrekende stukken via beveiligde manier van online
verzending worden gemaild naar pilotwsnp@rvr.org. Is de aanvraag volledig? Dan
beoordeelt de medewerker van de Raad de aanvraag en volgt er een beslissing. Omdat
de aanvraag officieel door de burger wordt aangevraagd, ontvangt de burger de
beslissing. De bewindvoerder Wsnp ontvangt een kopie van de beslissing.
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Volgens de Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp.
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Eigen bijdrage
De laagste eigen bijdrage is van toepassing2. Bij het opstellen van deze werkinstructie
bedraagt de eigen bijdrage € 208,-. De eigen bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.
De kortingsregeling eigen bijdrage van het zesde lid van artikel 2 Bebr is niet van
toepassing.
De Raad betaalt de btw over de eigen bijdrage. De btw mag niet worden doorberekend
aan de burger. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de vergoeding. De
bewindvoerder Wsnp int de eigen bijdrage bij de burger.

Vergoeding: wijze van indiening en vereiste stukken
De bewindvoerder Wsnp vraagt de vergoeding aan binnen een termijn van drie maanden
na afronding van de rechtsbijstand die in het kader van de regeling PTW wordt verleend.
De aanvraag voor een vergoeding dient per e-mail te worden ingediend. Bij deze
aanvraag dient de bewindvoerder Wsnp de volgende stukken aan te leveren:
1. Hier vindt u het formulier aanvraag vergoeding Bewindvoerder Wsnp (PTW). U kunt
het formulier ook vinden op de website van Bureau Wsnp.
U vult alleen de gegevens in die van toepassing zijn, namelijk:
 Gegevens bewindvoerder;
 Zaakgegevens:
1. Er is sprake van een procedure die voortijdig is beëindigd als het
verzoekschrift is ingetrokken voor de zitting. Er is sprake van een procedure
als de zitting heeft plaatsgevonden;
2. Instantie;
3. Plaats;
4. Registratienummer rechtbank;
5. Datum intrekking of datum einduitspraak;
 Inkomstenbron cliënt: particulier of zzp’er/(ex-)ondernemer;
 Ondertekening bewindvoerder.
2. Naast het formulier aanvraag vergoeding bewindvoerder Wsnp (PTW) levert u nog
een andere bijlage aan, namelijk:
 Indien van toepassing:
1. Bij een procedure die voortijdig is beëindigd, een bewijs van intrekking van de
procedure van de rechtbank.
2. Als aanspraak wordt gemaakt op de zittingsvergoeding, moet uit dat
bewijsstuk blijken dat de zitting is bijgewoond (u kunt dit bij de rechtbank
opvragen).
3. Bij een volledige doorlopen procedure, een afschrift van de uitspraak op het
verzoek toelating Wsnp.
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Volgens artikel 4 lid 1 Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand.
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Beoordeling van de vergoeding
Bij een onvolledig verzoek vraagt de Raad de ontbrekende stukken bij u op in het kader
van de onderzoeksplicht. De Raad beoordeelt alleen verzoeken die volledig zijn.
U ontvangt een vergoeding afhankelijk van de verrichte rechtsbijstand. De hoogte van
de vergoeding is als volgt vastgesteld:

In het geval van een particulier:
1. € 550 voor het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp;
2. de vergoeding onder 1 wordt verhoogd met € 200 indien u de zitting in het kader van
het verzoek toelating Wsnp heeft bijgewoond.

In het geval van een zzp’er/(ex-)ondernemer:
1. € 615 voor het aanhangig gemaakte verzoekschrift toelating Wsnp;
2. de vergoeding onder 1 wordt verhoogd met € 275 indien u de zitting in het kader van
het verzoek toelating Wsnp heeft bijgewoond.
De medewerker van de Raad stelt een beslissing op. U ontvangt alleen zelf deze
beslissing.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de beslissing van de Raad? Dan kunt u bellen met een van de
medewerkers van de Raad. Komt u er telefonisch niet uit, dan kunt u binnen 6 weken na
dagtekening van de beslissing bezwaar indienen ter attentie van de afdeling bezwaar van
de Raad (postbus 70503, 5201 CD ’s-Hertogenbosch). Vermeld bij het bezwaar de
volgende gegevens: het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de datum
waarop u uw bezwaar verstuurt, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en
reden voor uw bezwaar. Bij het bezwaar dient u een kopie van de beslissing mee te
sturen.

Toevoeging staat los van subsidie Wsnp-vergoeding
De vergoeding die u in het kader van de regeling PTW ontvangt, staat los van de
subsidiebetalingen van schuldsaneringszaken. U ontvangt hiervan apart bericht.
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