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Februari 

Nieuwe regels inschrijving bewindvoerderregister 
Op 1 januari 2016 zijn in werking getreden de Beleidsregels voor inschrijving 

bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register. Deze regeling 

vervangt een aantal oude besluiten, te weten: 

1. Het ‘Reglement register bewindvoerder II (Staatscourant 2014, 3254); 

2. Het ‘Besluit Permanente Educatie II’ (Staatscourant 2013, 29046); 

3. De procedure en criteria voor puntentoekenning in het kader van Permanente 

Educatie; 

4. Het ‘Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties II’ (Staatscourant 2013, 

29049) en de bijbehorende ‘Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II’ 

(Staatscourant 2013, 29051); 

5. De Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp II’ (Staatscourant 2013, 

29045); 

6. Het Besluit erkenningsstop van 9 oktober 2006 (Staatscourant 2006, 201);  

7. De aanvullende beleidsregels voor de vergoeding van reiskosten van bewindvoerders 

Wsnp (Staatscourant 2011, 20380). 

In het nieuwe beleid is gekozen voor inschrijving in het register van zowel 

bewindvoerders als bewindvoerderorganisaties. Erkenning van organisaties is niet meer 

mogelijk. Het systeem is grotendeels vergelijkbaar met het rijbewijssysteem: eenmaal 

ingeschreven wordt een bewindvoerder of organisatie pas weer uitgeschreven wanneer 

de omstandigheden daartoe nopen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een 

bewindvoerder niet voldoende benoemingen heeft gekregen in een kalenderjaar of 

wanneer een klacht tegen een bewindvoerder gegrond wordt verklaard en dat de 

gedraging zo ernstig is dat de Raad daarin aanleiding ziet om tot uitschrijving over te 

gaan. Bewindvoerderorganisaties moeten passen in het profiel van de organisatie dat in 

bijlage aan de regels is toegevoegd. 

Nieuw is dat er gekozen is voor een PE-systeem waarin driejaarlijks 36 punten behaald 

moeten worden. Dat biedt bewindvoerders de gelegenheid om bijvoorbeeld een 

langdurige opleiding te volgen en daarmee de benodigde punten te halen. De Raad 

adviseert u wel om niet tot het laatst te wachten met het behalen van de benodigde 

punten, maar dit te verdelen, waardoor u doorlopend op de hoogte blijft van nieuwe 

ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van het vrij te laten bedrag. Verder is nieuw 

dat binnen de subsidiestructuur gewerkt zal gaan worden op high trust basis. Gevraagde 

subsidies worden ongezien voorlopig toegekend, maar tijdens de audits worden er 

steekproeven gehouden ter controle. Wanneer blijkt dat een organisatie (aanhoudend) te 

grote fouten maakt kan dat in het uiterste geval tot uitschrijving uit het register leiden. 

De Raad gaat er echter van uit dat iedere bewindvoerder- of organisatie de juiste 

subsidiebedragen aanvraagt. 

Voor de steekproeven dient de Raad toegang te krijgen tot de geselecteerde dossiers. 

Het is aan de organisatie of zij het gehele dossier ter beschikking stelt of alleen het 

financiële deel, dat noodzakelijk is voor de vaststelling van de subsidie. 

Na afloop van de steekproef zullen de voorlopig toegekende subsidies over het tijdvak 

waarop de audit zag, definitief worden vastgesteld. Eventuele fouten worden hersteld, 

hetgeen kan leiden tot vaststelling van hogere of lagere subsidiebedragen. Wanneer de 

Raad overgaat op deze werkwijze is nog niet bekend, maar dat zal op niet al te lange 

termijn zijn. U wordt daar separaat over geïnformeerd. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037325
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037325
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Toelichting erkende opleidingsinstelling 
Elke bewindvoerder moet zijn kennis op peil houden door periodiek bijscholing te 

volgen. Bureau Wsnp controleert elke cursus; aan elke positief beoordeelde PE-activiteit 

worden PE-punten toegekend. Goedgekeurde scholingen en de toegekende 

punten worden gepubliceerd in de puntenlijst. 

Erkende opleiders hoeven hun cursussen niet te laten controleren; zij mogen zelf - 

conform het beleid - punten toekennen aan hun PE-activiteiten. Alleen 

opleidingsinstellingen die voldoen aan de voorwaarden, worden door Bureau Wsnp 

aangewezen als erkende opleidingsinstelling. Voor meer informatie hierover verwijzen wij 

u naar het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen. 

Erkende opleidingsinstellingen: 

Deze instellingen hebben een kwaliteitsplan opgesteld en aangetoond dat zij aan de 

voorwaarden voor een erkende opleiding voldoen.  

  

Erkende opleidingsinstelling Keurmerk 

Mies & Partners  EO012018 

OSR Juridische Opleidingen  EO022018 

Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp  EO032018 

Finqo Academy  EO042018 

Bout Advocaten  EO052018 

Praktikos  EO062018 

 

Heeft u een scholingsactiviteit bij een erkende opleiding met succes afgerond? 

Bewaart u dan het certificaat. Bureau Wsnp controleert uw PE-punten tijdens een audit. 

Let op: of een scholingsactiviteit relevant is, blijft een individuele afweging van de Wsnp 

bewindvoerder. 

Keurmerk erkende opleiders 

Vanaf 2018 introduceert Bureau Wsnp een keurmerk voor erkende opleiders. Alle door 

Bureau Wsnp aangewezen erkende opleiders ontvangen het keurmerk. Het keurmerk is 

afgebeeld als een 'vaantje' en is voorzien van een uniek kenmerk - het nummer 

onderaan.  

https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie/puntenlijst2018
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44931.html
http://mies-partners.nl/
http://osr.nl/welkom/
http://www.bbw-cursussen.nl/
http://www.finqo.nl/finqo-academy/
http://boutadvocaten.nl/
http://www.praktikos.nl/
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Voorbeeld keurmerk erkende opleider 

 

Het keurmerk biedt twee voordelen: 

1. De opleidingsinstelling kan met het keurmerk opvallend uitdragen dat Bureau Wsnp 

de opleidingsinstelling heeft positief heeft beoordeeld; 

2. Een bewindvoerder kan eenvoudig de juistheid van het keurmerk nagaan; het unieke 

kenmerk vermelden wij in de lijst erkende opleiders en in de  puntenlijst.  

De opleidingsinstelling is vrij om het keurmerk te plaatsen op zijn certificaten van 

deelname/diploma’s, website, enzovoort.    

Verzoek tot aanwijzing erkende opleidingsinstelling 

Een opleidingsinstelling kan Bureau Wsnp schriftelijk verzoeken om haar aan te wijzen 

als erkende opleidingsinstelling. Het schriftelijke verzoek dient te worden onderbouwd 

met een kwaliteitsplan. De details van het verzoek en het kwaliteitsplan staan 

beschreven in artikel 2 en 3 van het Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp. 

Het verzoek ontvangen wij graag per email op infowsnp@rvr.org. 

Audit aangewezen erkende opleiders 

Bureau Wsnp blijft de kwaliteit van de erkende opleidingen controleren. Blijkt op enig 

moment dat een opleider niet voldoett aan de voorwaarden, dan kan Bureau Wsnp de 

aanwijzing intrekken. Tijdens de audit worden onder andere de portfolio's van de (Wsnp-

gerelateerde) scholingsactiviteiten gecontroleerd. Details van het portfolio staan 

beschreven in artikel 4 van het Besluit aanwijzing opleidingsinstelling Wsnp. 

Vergelijkingstool Msnp vs. Wsnp 
Bureau Wsnp biedt, in samenwerking met de NVVK, de 'vergelijkingstool' aan, waarmee 

de kosten en baten van het minnelijk traject vergeleken wordt met de kosten en baten 

van het Wsnp traject. In de meeste gevallen levert een minnelijk traject een hogere 

uitdeling voor schuldeisers ten opzichte van een Wsnp traject. Dit omdat de kosten voor 

een Wsnp-traject meestal hoger zijn.  

In de tool worden de meest recente bedragen gehanteerd die betrekking hebben op de 

kosten van de verschillende trajecten. Zodra deze bedragen wijzigen zal dit doorgevoerd 

worden in de tool.  

Hulpmiddel voor minnelijk traject 

De vergelijkingstool kan van toegevoegde waarde zijn bij het minnelijk traject en/of een 

procedure dwangakkoord (art. 287a Fw.); de vergelijking kan schuldeisers mogelijk 

overtuigen van de financiële voordelen van het minnelijk traject. 

https://www.bureauwsnp.nl/voor-beroepsmatig-betrokkenen/aanwijzing-erkende-opleidingsinstellingen/erkendeopleidingsinstellingen#ErkendeOpleiders
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie/puntenlijst2018
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44931.html
mailto:infowsnp@rvr.org
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44931.html
http://www.nvvk.eu/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/TitelIII/Eersteafdeling/Artikel287a
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Een uitleg over het gebruik van deze tool vindt u in onderstaande link. Daarnaast treft u 

een informatieblad aan met daarin een toelichting. Er zijn twee versies van de tool 

beschikbaar. Welke u moet gebruiken hangt af van het feit of er sprake is van 

gemeenschap van goederen of niet. 

Voor vragen en/of opmerkingen verzoeken wij u contact op te nemen met Bureau Wsnp 

via info@bureauwsnp.nl.  

Vergelijkingstool 

1. De gebruiksaanwijzing is bedoeld voor uitvoerders van de buitengerechtelijke 

schuldregeling. 

Gebruiksaanwijzing Vergelijkingstool Msnp vs Wsnp 

2. De toelichting kunt u desgewenst met de vergelijking meesturen als bijlage, ter uitleg 

aan de schuldeisers. 

Toelichting vergelijkingstool Msnp vs Wsnp 

3. Vergelijkingstool Msnp vs Wsnp – alleenstaande / géén gemeenschap van goederen 

(2018) 

4. Vergelijkingstool Msnp vs Wsnp – echtpaar / geregistreerd partnerschap (2018) 

mailto:info@bureauwsnp.nl
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/vergelijkingstool/gebruiksaanwijzing_vergelijkingstool_v2018.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/vergelijkingstool/toelichting_vergelijkingstool_v2016-1.2.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/overig/msnp_vs_wsnp_alleenstaande_v2018-beveiligd.xlsx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/overig/msnp_vs_wsnp_alleenstaande_v2018-beveiligd.xlsx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/overig/msnp_vs_wsnp_echtpaar_v2018-beveiligd.xlsx
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Juni 

Verzoekschrift 2.0 en samenvatting crediteuren 
Het verzoekschrift Wsnp en de gekoppelde bijlagen hebben een update gehad naar versie 

2.0. Deze update wordt binnenkort verwerkt in de formulieren die Bureau Wsnp aanbiedt 

op de website. Naar verwachting zullen de huidige formulieren vervangen worden na de 

zomervakantie. Een precieze datum is nog niet bekend. 

Eén van de wijzigingen is de samenvatting crediteuren, die aan de crediteurenlijst is 

toegevoegd. Deze opsomming van crediteuren en schulden geeft een duidelijk beeld van 

de situatie. Sommige rechtbanken eisen deze bijlage nu al bij een Wsnp-verzoek. Deze 

samenvatting heeft Bureau Wsnp daarom apart toegevoegd in de set formulieren op onze 

website. U kunt hem vinden onder de crediteurenlijst bij verzoekschrift Wsnp ex art. 

284 Fw. 

Externe softwareontwikkelaars zijn eerder al geïnformeerd over de update. Veel 

softwareprogramma’s werken daarom reeds met versie 2.0. Wilt u weten of uw 

programma werkt met de nieuwe versie? Vraag dit na bij uw softwareleverancier.  

Kwaliteitsaudit Wsnp en terugkoppeling rechtbank 
Bij elke Wsnp-organisatie voert Bureau Wsnp jaarlijks een kwaliteitsaudit uit. Na elke 

audit koppelt Bureau Wsnp  de bevindingen terug aan de rechtbank(en) voor wie de 

organisatie werkt. Het gaat hier om een zeer algemene terugkoppeling op onderwerpen 

die gaan over de inschrijvingsvoorwaarden voor bewindvoerderorganisaties zoals 

beschreven in de ‘Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en 

bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register’ en het hierin opgenomen ‘Profiel 

bewindvoerderorganisatie’. Wanneer de organisatie op een onderdeel goed scoort zal er 

niet op inhoud worden uitgeweken. Alleen wanneer de bevindingen van invloed zijn of 

kunnen zijn op de voortgang van een organisatie wordt een korte toelichting gegeven. 

Vooraf aan een audit informeert Bureau Wsnp bij de rechtbank(en) of er sprake is van 

ongeregeldheden. Als hier inderdaad sprake van is dan wordt dit tijdens het auditbezoek 

met de organisatie besproken. Hetgeen besproken is tijdens de audit wordt op 

hoofdlijnen teruggekoppeld aan de desbetreffende rechtbank. De auditor zal de wijze van 

terugkoppeling aan de rechtbank bespreken met de organisatie. 

Hetgeen tijdens het audit besproken is, wordt als vertrouwelijk behandeld. Het is dus niet 

zo dat Bureau Wsnp alle informatie deelt met de rechtbank. Enkel wanneer de 

bevindingen tijdens de audit een gevaar (kunnen) vormen voor de voortgang van de 

organisatie zal de rechtbank hierover worden geïnformeerd.  

De organisatie ontvangt ter kennisname een kopie van het terugkoppelingsverslag.   

Een voorbeeld van dit terugkoppelingsverslag vindt u hier. 

  

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/terugkoppelingsverslag-rechtbanken.pdf
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Verplichte cao-bijdrage Fonds Collectieve Belangen 
(FCB) 
Bureau WSNP is de laatste tijd benaderd door een aantal bewindvoerderskantoren over 

de verplichte cao-bijdrage van het FCB (Fonds Collectieve Belangen). Dit punt speelt al 

sinds 2013, maar is recent weer actueel geworden. De kantoren hebben bezwaar 

aangetekend tegen de bijdrage over 2013-2015, maar het bezwaar is ongegrond 

verklaard. Nu vragen zij zich af of deze bijdrage terecht wordt geïnd en wat hier 

eventueel tegen ondernomen kan worden. De bewindvoerderskantoren hebben dit punt 

ook al aangekaart bij de BBW.  

Het FCB int deze cao-bijdrage bij alle organisaties die, volgens het FCB, vallen onder de 

werkingssfeer van de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Zij kunnen dit 

doen, omdat de cao algemeen verbindend is verklaard door het Miniserie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. Het FCB baseert zich voor de werkingssfeer op de tekst van 

de cao, waarin de definitie van “schuldhulpverlening” en de functie van “bewindvoerder” 

nader is uitgewerkt. Vooral op de functiebeschrijving van bewindvoerder is echter wel 

wat aan te merken. Dit lijkt een combinatie van de taken van schuldhulpverlener, 

budgetbeheerder en WSNP-bewindvoerder. 

Bureau WSNP heeft contact opgenomen met het ministerie. Hieruit blijkt dat het proces 

van algemeen verbindend verklaren van de cao volgens de regels is gevoerd. Inhoudelijk 

bezwaar tegen de gebruikte termen worden niet door het ministerie behandeld. Hiervan 

moet men in overleg treden met het FCB of met cao-partijen. 

Bureau WSNP zal een inhoudelijke reactie opstellen voor het overleg met de FCB en dit 

nader bespreken met de BBW. Graag horen wij of er andere kantoren zijn die ook een 

verplichte cao-bijdrage van het FCB opgelegd hebben gekregen.  

Mocht u informatie willen delen met ons over deze kwestie, stuur ons dan een email op 

info@bureauwsnp.nl. Alvast bedankt. 

Onderzoek werving advocaten 
‘Werving’ van klanten bij einde Wsnp 

Al enige tijd ontvangt Bureau Wsnp klachten van zowel bewindvoerders als schuldenaren 

over advocaten die klanten op een wel zeer actieve manier werven bij het einde van een 

Wsnp-regeling. Deze advocaten houden de publicaties in het Centraal Insolventie 

Register in de gaten en benaderen schuldenaren met de aanbieding dat zij kosteloos 

rechtsbijstand kunnen krijgen wanneer de Wsnp zonder schone lei eindigt. In sommige 

gevallen is er inderdaad sprake van een beëindiging zonder schone lei, maar veel vaker 

is dat niet zo. De schuldenaar wordt in dat geval door deze informatie aan het twijfelen 

gebracht over de afloop van de regeling. Dit zorgt voor onzekerheid en onnodige zorgen 

bij schuldenaren en voor extra werk voor u als bewindvoerder. 
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Bureau Wsnp onderzoekt nu in hoeverre het mogelijk is deze ‘agressieve’ 

benaderingsvorm terug te dringen. Hoe vaak komt het voor dat een schuldenaar 

benaderd wordt met een dergelijk voorstel? En hoe vaak is het inderdaad 

gerechtvaardigd omdat de schuldenaar waarschijnlijk geen schone lei krijgt? Om hier een 

goed beeld van te krijgen hebben wij uw hulp nodig. Daarom een dringend verzoek aan u 

als bewindvoerder om de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Is er sprake van actieve werving door advocaten bij uw schuldenaren bij einde Wsnp-

regeling? 

2. Indien het antwoord op vraag 1 ja is, in hoeveel procent van uw 

schuldsaneringszaken wordt de schuldenaar bij einde Wsnp-regeling benaderd door 

een advocaat voor rechtsbijstand? Een indicatie is voldoende. 

3. In hoeveel procent van die gevallen is rechtsbijstand nodig omdat een negatieve 

beëindiging dreigt? Een indicatie is voldoende. 

4. Indien er sprake is van een dergelijke benadering, om hoeveel verschillende 

advocaten(kantoren) gaat het dan? 

5. Indien u de namen van de advocaten kent, horen wij dit graag van u. 

Wij hopen op veel reacties. Alleen zo is het mogelijk een goed beeld te schetsen van dit 

‘probleem’ en het zo nodig aan te pakken. 

Wij verzoeken u de antwoorden op deze vragen per mail te sturen naar 

info@bureauwsnp.nl t.n.v. Linda Strating. 

Hartelijk dank! 

Nieuwe medewerkers Bureau Wsnp 
Onlangs is het team van Bureau Wsnp versterkt met twee nieuwe stafmedewerkers. Met 

ingang van 15 april is Pauline de Wit – van Schie werkzaam bij Bureau Wsnp. Zij neemt 

hierbij de plaats in van Katrijn van Weegberg. Pauline is hiervoor 17 jaar als Wsnp-

bewindvoerder werkzaam bij gemeente Utrecht. 

Met ingang van 2 mei werkt Karen Montfoort bij Bureau Wsnp. Zij vervult tijdelijk de 

functie van stafmedewerker nu Ariadne Appels voor de duur van een jaar gedetacheerd is 

bij de Rechtbank Oost-Brabant. Karen heeft in het verleden ook als bewindvoerder Wsnp 

gewerkt, maar is daarnaast ook zeer actief binnen het minnelijk traject. Naast haar 

werkzaamheden bij Bureau Wsnp is zij ook werkzaam als projectmedewerker bij de 

NVVK. 

Verruiming bereikbaarheid bewindvoerders Wsnp 
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Bureau Wsnp tussen 14.00 en 16.00 uur 

ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (088) 787 17 00 (lokaal tarief). 

Dit nummer is alleen bedoeld voor vragen van bewindvoerders Wsnp. Vraagt u naar één 

van de stafmedewerkers of, indien het een financiële vraag betreft, de financiële 

administratie. 

 

mailto:info@bureauwsnp.nl
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Juli 

Vtlb-calculator juli 2016 
De nieuwe Vtlb-calculator juli 2016 is beschikbaar op onze Vtlb-pagina. De wijzigingen 

staan vermeld in § 1.6 van het Vtlb-rapport. 

Toegang webservice en PKI certificaten 
De Raad biedt een webservice aan waarmee softwarepakketten automatisch een 

verzoekschrift 284 FW én verklaring 285 Fw kunnen samenstellen. Veel 

softwarepakketten kunnen hiervan gebruik maken. Met behulp van een PKIoverheid 

certificaat autoriseert de Raad toegang tot de service. Een Wsnp-organisatie kan het 

publieke deel van het certificaat naar de Raad e-mailen op certificaat@bureauwsnp.nl.  

Een certificaat blijft drie jaar geldig. Wanneer de termijn verloopt moet de toegang 

opnieuw geautoriseerd worden. Ook wanneer de termijn nog niet is verlopen kan met 

een nieuw certificaat opnieuw voor drie jaar toegang tot het systeem worden verschaft. 

De Raad streeft er naar een certificaat dezelfde dag toe te voegen aan het systeem. 

Wanneer de autorisatie voltooid is ontvangt u direct een bevestiging per email. Eén dag 

later wordt dan toegang tot de webservice verleend. 

Vragen kunt u stellen op bovenstaand emailadres of bellen met 088 787 1910. Wij 

hebben geen kennis van technische details. Hiervoor verwijzen wij u naar Logius, dienst 

digitale overheid. 

Details certificaat  

Het certificaat moet het format .CER hebben. Het komt voor dat email-

beveiligingssoftware bestanden met een .cer niet toelaten. Het advies is dergelijke 

bestanden te comprimeren in een zipfile. Deze worden (meestal) wél toegelaten.  

De Raad registreert certificaten onder het OIN nummer. Vermeld daarom altijd het OIN 

nummer als u een (hernieuwd) certificaat indient. Het OIN nummer is opgenomen in het 

certificaat.  

Indien u voor het eerst een aanmelding verzoekt, moet u naast het certificaat de 

volgende gegevens per email aanleveren: 

1. Naam (organisatie); 

2. Straatnaam, huisnummer; 

3. Postcode, woonplaats; 

4. Contactpersoon; 

5. Telefoonnummer; 

6. Emailadres; 

7. OIN nummer. 

  

https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/de-berekening-van-het-vrij-te-laten-bedrag
https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/
https://www.logius.nl/diensten/pkioverheid/
mailto:certificaat@bureauwsnp.nl
https://www.logius.nl/over-logius/
https://www.logius.nl/over-logius/
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Oproep nieuwe leden klankbordgroep 
De klankbordgroep is een adviesorgaan van Bureau Wsnp, bestaande uit een aantal 

bewindvoerders niet-advocaten. Deze bewindvoerders komen uit verschillende delen van 

het land en werken voor diverse bewindvoerderorganisaties. Het gaat dan om kleine en 

grote organisaties, organisaties die alleen de WSNP uitvoeren, organisaties met meerdere 

activiteiten, of een  advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk. 

De leden in de klankbordgroep spreken niet namens de organisaties maar nemen deel op 

persoonlijk titel. Zij worden gezien als aanspreekpunt van de beroepsgroep 

bewindvoerders niet-advocaten. 

De leden van de klankbordgroep geven hun visie over onderwerpen op beleidsmatige en 

praktische ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

 inhoud van richtlijnen 

 onderzoek en beleidsontwikkelingen 

 criteria voor kwaliteitstoetsen 

 Ontwikkelingen WSNP in het algemeen 

In de regel komt de klankbordgroep tweemaal per jaar bijeen, in het voor- en het najaar. 

Enkele leden van de klankbordgroep hebben aangegeven te willen stoppen met deze 

werkzaamheden. Bureau WSNP is op zoek naar vervanging. Heeft u interesse om plaats 

te nemen in de klankbordgroep, stuur dan een mail naar pvanschie@bureauwsnp.nl. 

Vermeld daarbij voor welke organisatie of  kantoor u werkt en door welke rechtbank(en) 

u wordt benoemd. . U krijgt dan bericht van ons. 

In de nieuwe opzet worden de leden voor drie jaar benoemd, met de mogelijkheid voor 

herbenoeming van drie jaar. 

‘Interne klachtenprocedure’ vaak punt van aandacht 

tijdens audits 
Tijdens de audits stuit Bureau Wsnp regelmatig op een tekortkoming in de 

klachtenprocedure van de Wsnp-organisatie. Om dit in de toekomst te voorkomen, 

informeert Bureau Wsnp als volgt over de werkwijze en inhoud van de 

klachtenprocedure. 

Werkwijze  

Alle organisaties en kantoren waar bewindvoerders Wsnp werkzaam zijn moeten over 

een interne klachtenprocedure beschikken (Profiel Bewindvoerdersorganisatie, H2 

Klachtenbehandeling). Deze klachtenprocedure moet inzichtelijk zijn voor iedereen. 

Inhoud  

Klachten met betrekking tot de inhoudelijke afhandeling van een dossier lopen, na 

interne behandeling, via de rechter-commissaris. Sinds de invoering van de gedragscode 

voor bewindvoerders in 2013 Gedragscode bewindvoerder Wsnp II is er iets veranderd 

waar het klachten over het gedrag van de bewindvoerder betreft. Nadat deze eerst intern 

zijn behandeld en klager ontevreden is over de afhandeling, kan de klacht in tweede 

instantie worden voorgelegd aan een aparte klachtencommissie bij de Raad voor 

Rechtsbijstand. Deze splitsing moet opgenomen worden in de klachtenprocedure van 

bewindvoerderorganisaties en afdelingen bewindvoering van advocatenkantoren. Hierbij 

kan verwezen worden naar de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II op de website 

van Bureau Wsnp. 

mailto:pvanschie@bureauwsnp.nl
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/beleid/besluiten/beleidsregels-inschrijving-bewindvoerders-en-organisaties-wsnp-11-12-1015-stcrt-2015-44924.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/beleid/besluiten/beleidsregels-inschrijving-bewindvoerders-en-organisaties-wsnp-11-12-1015-stcrt-2015-44924.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/beleid/besluiten/gedragscode-bewindvoerder-wsnp-ii.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/beleid/besluiten/klachtenregeling-bewindvoerders-wsnp-ii.pdf
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Telecom schulden en arrest Hoge Raad 
Op dit moment woedt er een ‘juridische discussie’ over een uitspraak van de Hoge Raad 

inzake (oudere) telecomschulden. Mogelijk heeft de uitspraak tot gevolg dat deze 

overeenkomsten geheel gaan vervallen. 

Bureau WSNP wil bewindvoerders graag informeren over de discussie inzake deze 

schulden in verband met een recent arrest (ECLI:NL:HR:2016:236) van de Hoge Raad. 

Dit recente arrest  is een vervolg op de eerdere uitspraak (ECLI:NL:PHR:2015:2658) van 

de Hoge Raad van 13 juni 2014. Het beoordeelt de kwalificatie van een 

telefoonabonnement met een ‘gratis’ toestel als koop op afbetaling respectievelijk krediet 

voor wat betreft het toestel. De rechtbank Den Haag heeft daarna prejudiciële vragen 

gesteld over de eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van dergelijke overeenkomsten, 

en de gevolgen daarvan voor de consument. 

Hieruit zou nu blijken dat bij (oude) telecom abonnementen de hele overeenkomst nietig 

dan wel vernietigbaar is. Zéker als de klant zijn (oude) telefoon inlevert (in de huidige 

staat). Het is afwachten op de eindconclusie.  

Totdat het eindoordeel een feit is, acht de Raad het raadzaam nog geen aanpassingen 

aan te brengen in ingediende vorderingen en uitdelingslijsten in dossiers met deze 

telecomschulden. Indien een verificatie of uitdeling nadert, bekijk dan de stand van 

zaken. Bureau WSNP volgt de zaak en informeert bewindvoerders over nieuwe 

ontwikkelingen. 

Sinds de eerste uitspraak in juni 2014 tonen providers bij nieuwe abonnementen welk 

deel van de prijs betaald wordt voor het toestel en welk deel voor de belminuten en data. 

Voor deze abonnementen is deze discussie niet meer aan de orde. 

Voor meer interessante uitspraken en ontwikkelingen verwijzen wij u naar de 

jurisprudentie pagina. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:236
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2015:2658
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/jurisprudentie/overzicht
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September 

Introductie teamleider Liselotte Maas 

Per 1 september is Liselotte Maas benoemd als teamleider van Bureau Wsnp. Liselotte is 

geen onbekende binnen het werkterrein van de Wsnp. Zij heeft ruim tien jaar als 

bewindvoerder Wsnp gewerkt, waarvan de laatste jaren met haar eigen bedrijf. 

Daarnaast is ze secretaris geweest van de BBW. 

Sinds november 2013 werkt ze bij de Raad voor Rechtsbijstand, tot op heden als 

projectleider van Rechtwijzer. Rechtwijzer is een innovatief platform dat burgers een 

oplossing biedt voor een juridisch probleem. 

Liselotte is enthousiast over haar nieuwe baan: “Schuldsanering is zo’n interessant 

werkveld. Ik wil graag samen met de medewerkers van Bureau Wsnp en andere 

organisaties uit het veld op zoek naar nieuwe mogelijkheden om te zorgen dat mensen 

met schulden echt goed geholpen worden. En met Rechtwijzer schulden blijft er gelukkig 

nog een lijntje naar het mooie project waar ik met trots op terugkijk”. 

De komende maanden zal Liselotte gebruiken om zich in te werken, bij te laten praten 

over alle ontwikkelingen en (hernieuwd) kennis te maken met de diverse ketenpartners. 
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LRS opgeheven, raadpleeg voortaan CIR 
In het Landelijk Register Schuldsanering (LRS) werden gegevens van iedere van 

toepassing verklaarde schuldsaneringsregeling bijgehouden. Dezelfde gegevens worden 

sinds 2008 ook aangeboden in het Centraal Insolventieregister (CIR). De noodzaak om 

het LRS in stand te houden is dan ook komen te vervallen. Het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie heeft dan ook besloten het LRS op te heffen (zie besluit). 

Met ingang van 6 september is het LRS niet langer raadpleegbaar. Voor informatie over 

toelatingen Wsnp en het verloop daarvan verwijzen wij u naar  het CIR. Het register is te 

vinden op insolventies.rechtspraak.nl of via de registerpagina van Bureau Wsnp. De Raad 

voor de Rechtspraak beheert dit register. 

Nieuwe leden voor de klankbordgroep 
De oproep voor nieuwe leden van de klankbordgroep in de laatste Nieuwsbrief heeft veel 

reacties opgeleverd! In totaal hebben 25 bewindvoerders aangegeven graag lid te 

worden van de klankbordgroep. Vanwege deze vele aanmeldingen hebben we besloten 

om de klankbordgroep uit te breiden. 

 

Bij de keuze voor de nieuwe leden hebben we erop gelet dat zoveel mogelijk rechtbanken 

zijn vertegenwoordigd en dat er een evenwichtige verdeling is tussen kleine kantoren 

met uitsluitend Wsnp-activiteiten, advocatenkantoren en kantoren die naast de Wsnp ook 

beschermingsbewind en/of schuldhulpverlening uitvoeren. 

 

De keuze is gevallen op de volgende vier bewindvoerders: 

 Debby Quasters van “Het Wsnp-kantoor”, 

 Stefano Cisci van Cisci & Bergman Bewindvoerders, 

 Martje Denayere-Pos, van Pot Jonker Advocaten, 

 Sabine Zinger van Kwakkenbos Bewindvoeringen. 

Alle bewindvoerders die hebben gereageerd, hebben persoonlijk bericht gekregen. De 

klankbordgroep van huidige en nieuwe leden komt dit najaar bij elkaar. 

Terugkoppeling onderzoek ‘Werving door advocaten bij 
einde Wsnp’ 

Het eerste signaal 

In 2014 ontvangt de Raad voor Rechtsbijstand een bericht van de rechtbank Overijssel 

over de (onnodige) aanwezigheid van een advocaat bij een positieve eindzitting Wsnp. 

De rechtbank laat weten dit sinds enige tijd te signaleren en geeft daarbij aan dat 

voorafgaand aan de zitting de sanieten enigszins misleidende wervingsbrieven 

ontvangen. De Raad neemt naar aanleiding van dit bericht contact op met de 

Nederlandse Orde van Advocaten (hierna NOvA). 

Uit contact met verschillende dekens van de NOvA blijkt dat zij al van deze ontwikkeling 

op de hoogte zijn. De NOvA heeft de desbetreffende advocaten gewaarschuwd en 

opgelegd dat de tekst van de brief dusdanig moet worden aangepast dat deze niet langer 

misleidend is. De dekens houden hier toezicht op. Het werven van cliënten door middel 

van het sturen van een brief is tuchtrechtelijk niet laakbaar. Hier kan en wil de NOvA 

geen stappen in ondernemen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-312.html
http://insolventies.rechtspraak.nl/
https://www.bureauwsnp.nl/voor-burgers/registers-schuldsanering/overzicht
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Na de waarschuwing van de NOvA is het even stil. Tot begin 2015. Via de 

Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) ontvangt de Raad opnieuw klachten 

over het werven van sanieten aan het einde van de Wsnp. Vaak gaat het om zaken 

waarin de rechter (uiteindelijk) een schone lei verstrekt. 

In situaties waarin een schone lei wordt afgegeven is het niet nodig dat een saniet zich 

laat bijstaan door een advocaat. Toch gebeurt dit wel. Bijvoorbeeld wanneer aanvankelijk 

een negatief advies dreigt omdat de schuldenaar zich niet aan zijn verplichtingen houdt. 

Een brief van de bewindvoerder waarin dit duidelijk wordt gemaakt kan reden zijn voor 

een schuldenaar om op het aanbod van de advocaat in te gaan. 

 

De inhoud van de wervingsbrieven is inmiddels wel aangepast en kunnen niet echt meer 

als misleidend worden aangemerkt. Toch zorgen ze in sommige gevallen nog altijd voor 

verwarring bij de schuldenaar. Dit is reden geweest voor de Raad om nader te 

onderzoeken hoe groot het probleem is. 

Nader onderzoek 

Zowel tijdens de auditbezoeken in de eerste helft van dit jaar als bij de laatste 

nieuwsbrief is aan bewindvoerders Wsnp gevraagd of hun cliënten brieven ontvangen van 

advocaten aan het einde van de regeling en wat de impact hiervan is. Daarnaast is 

gevraagd of bekend is wie de brieven stuurt zodat bepaalt kan worden hoe groot de 

groep advocaten is die op deze manier cliënten werft. 

De omvang van het probleem blijkt minder groot dat in eerste instantie gedacht. Het lijkt 

te gaan om een zeer kleine, maar actieve groep advocaten uit het westen van het land. 

Zij houden waarschijnlijk de publicaties van de rechtbanken bij en sturen willekeurig 

brieven aan schuldenaren voor wie de Wsnp eindigt. Ongeacht het arrondissement en 

ongeacht de uitkomst van de Wsnp. En hoewel de brieven in een aantal gevallen tot 

verwarring leidt, lijken er geen echte problemen te ontstaan. Wel is opvallend dat 

wanneer schuldenaren daadwerkelijk worden bijgestaan door advocaten, de bijdrage van 

deze rechtsbijstandverleners in veel gevallen zeer gering is of zelfs negatief uitpakt 

omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de specifieke wetgeving rondom de Wsnp.  

Wat te doen? 

Hoewel er ethisch gezien van alles gezegd kan worden over het werven van cliënten door 

deze advocaten, is het juridisch gezien niet onjuist en kunnen de Raad noch de 

NOvA  stappen nemen om dit te stoppen. Wel kan onrust worden voorkomen door het 

juist informeren van de schuldenaar. Hier zou de bewindvoerder een rol in kunnen 

spelen. Bijvoorbeeld door een simpele toevoeging over dit onderwerp aan de 

informatiebrief die tijdens het huisbezoek wordt overhandigd. Wanneer de schuldenaar 

weet wat hem te wachten staat, zal hij niet zo schrikken van de brieven. 

Bureau Wsnp zal op haar website een artikel wijden aan deze ontwikkeling en duidelijk 

maken wanneer een advocaat wél en wanneer deze niet nodig is. 
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Dubbele zaak, één partner eerder uit de regeling 
Wanneer er sprake is van een dubbele zaak waarbij de regeling van één van beide 

partners tussentijds eindigt, omdat bijvoorbeeld de verplichtingen niet worden 

nagekomen of er sprake is van overlijden, ga je bij de berekening van de vergoeding nog 

steeds uit van een dubbele zaak. Let op! Je kunt deze berekening pas maken wanneer 

beide partners de Wsnp hebben afgerond. Niet eerder. Wel kan dan een voorschot op de 

uiteindelijke vergoeding opgenomen worden. 

Hoe werkt dit 

Op het moment dat de regeling voor één van de partners eindigt, kan berekend worden 

welk voorschot op de vergoeding kan worden opgenomen. Voor zover dit niet al is 

gebeurd. Hierbij kan uitgegaan worden van het LOB voor een dubbele zaak en het LAB 

voor een dubbele zaak. Dus stel dat de regeling 8 maanden heeft gelopen tot de 

beëindiging, dan mag de bewindvoerder opnemen (mits er voldoende saldo op de 

boedelrekening staat): 8/36e *LOB voor een dubbele zaak + en 8*LAB voor een dubbele 

zaak. Over de maanden dat nog één partner gebruik maakt van de regeling mag slechts 

met het LAB voor een enkele zaak worden gerekend. Dit betekent dat voor het restant 

van de regeling maximaal 28/36e * LOB voor een dubbele zaak +28*LAB voor een 

enkele zaak kan worden opgenomen.  

Pas nadat de schuldsaneringsregeling van beide partners is geëindigd kan de vergoeding 

worden berekend en het salaris worden vastgesteld door de rechtbank. Het formulier op 

de website van Bureau Wsnp is nog niet voorbereid op de berekening van de vergoeding 

in deze situatie. Dit moet dus handmatig in het formulier worden opgenomen. 

Handmatig invullen van het formulier 

Stel dat na 8 maanden de Wsnp van schuldenaar 1 tussentijds is beëindigd en na 36 

maanden de Wsnp van de partner, dan wordt de vergoeding als volgt berekend: er wordt 

voor de gehele periode uitgegaan van de zaaksoort dubbele particulier. Voor de gehele 

periode wordt dus uitgegaan van het LOB voor een dubbele zaak. Wat betreft het LAB zal 

het formulier nu aangeven dat er van 36 (of 37 wanneer de rechtbank akkoord gaat met 

één maand extra LAB) keer LAB voor een dubbele zaak wordt uitgegaan. Aangezien na 8 

maanden de regeling van schuldenaar 1 is beëindigd mag voor de resterende maanden 

uitgegaan worden van het LAB voor een enkele zaak. Dus van de vergoeding moet 

worden afgetrokken: (LAB voor een dubbele zaak – LAB voor een enkele zaak) * aantal 

maanden dat de regeling voor één schuldenaar liep. 
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Oktober 

Standaardformulieren en beveiliging browser 
Veel standaardformulieren zijn interactief. Dat wil zeggen, u voert gegevens in, de 

website verwerkt deze gegevens. Bij het verwerken van deze gegevens maakt de website 

gebruik van een zogenaamd script; de instructie wat de website met de gegevens moet 

doen. Bijvoorbeeld het berekenen van de bewindvoerdersvergoeding aan de hand van 

een start- en einddatum. 

Een standaardformulier werkt daarom alleen als uw browser een script mag uitvoeren. 

Afhankelijk van de (beveiligings)instellingen mag een browser wél of geen script 

uitvoeren. Het komt voor dat Internet Explorer het uitvoeren van een script 

(automatisch) uitzet. Bijvoorbeeld na een update. 

Op de volgende manier stelt u in dat Internet Explorer scripts actief uitvoert: 

1. Open Internet Explorer; 

2. Open de 'internetopties' (het tandwieltje rechtsboven); 

3. Kies tab 'beveiliging'; 

4. Kies 'aangepast niveau...' 

5. Kies bij 'Actief uitvoeren van scripts' de optie 'Inschakelen'; 

6. Klik op oké en sluit de internetopties. 
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Nu moeten alle standaardformulieren naar behoren functioneren. 

Het is mogelijk dat u een pagina moet herladen nadat u de instellingen hebt gewijzigd. 

Gebruik hiervoor de toets F5. 

Formulier verzoek vergoeding en 2017 
Het formulier 'verzoek berekening vergoeding en vaststelling salaris bewindvoerder' is 

aangepast. De nieuwe bedragen voor 2017 zijn nog niet bekend. In de afgelopen periode 

werd in het formulier daarom nog geen bedrag berekend voor maanden in 2017. En was 

een handmatige wijziging vereist.  

Door de aanpassing hanteert het formulier nu de huidige maandbedragen voor 2017. 

Hiermee wordt bij benadering de te verwachte totale vergoeding berekend. Een melding 

wijst u hierop bij het laden van de pagina. 

Zodra de bedragen voor 2017 bekend zijn kunt u pas de daadwerkelijke vergoeding 

berekenen. En kunt u een herziening van de vaststelling verzoeken bij de rechtbank. 

Erkenning van Nederlandse schone lei binnen de EU 
(behalve Denemarken) 
*Onderstaande tekst geldt voor alle EU-lidstaten, behalve voor Denemarken. Details in 

onderstaand artikel gelden daarom niet voor in Denemarken ontstane schulden en 

schuldeisers uit Denemarken. 

De Insolventieverordening voor alle EU-lidstaten 

Voor alle EU-landen geldt de EU-insolventieverordening1. Op basis van de verordening 

wordt een in Nederland uitgesproken insolventieprocedure automatisch erkend binnen 

andere EU-landen, zonder tussenkomst van de nationale rechter van het andere EU-land. 

(Een insolventieprocedure houdt in: een faillissement, surseance van betaling en de 

Wsnp.)  

Op grond van de verordening worden buitenlandse EU-schulden meegenomen in de 

Nederlandse insolventieprocedure. En zijn de regels van het land waarin de 

insolventieprocedure is uitgesproken geldig in de andere EU-landen. 

Door de Insolventieverordening geldt het Nederlandse vonnis in zijn geheel in alle andere 

lidstaten. Het is niet nodig om het schone leivonnis in het EU-land waar de vordering is 

ontstaan, te laten omzetten naar het desbetreffende recht van dat land. Het Nederlandse 

vonnis geldt in zijn geheel in alle andere lidstaten.   

Voorbeeld: Nederlandse Wsnp geldt ook voor buitenlandse EU-schuldeiser 

Een in Nederland uitgesproken Wsnp geldt ook voor buitenlandse schuldeisers binnen de 

EU. Ook deze schuldeisers kunnen hun vordering aanmelden bij de Wsnp-bewindvoerder. 

Zij mogen tijdens het traject niet verhalen op het vermogen van de schuldenaar.  

Kent de rechtbank uiteindelijk de schone lei toe, dan geldt deze ook voor de buitenlandse 

EU-schulden: schuldeisers mogen deze schulden niet meer verhalen op de schuldenaar. 

Let op: uitgezonderd zijn buitenlandse zekerheidsrechten2. Deze blijven dus bestaan en 

deze schuldeisers kunnen wel verhalen!   

http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_salaris
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Uitleg ‘schone lei vonnis’ aan buitenlandse EU-schuldeiser 

Toch komt het voor dat buitenlandse EU-schuldeisers weer overgaan tot verhaal voor een 

vordering waarvoor de schone lei geldt. Voor de schuldenaar kan het lastig zijn om de 

schuldeiser ervan te overtuigen dat de vordering niet meer actief verhaald mag worden. 

Maar hoe maakt u dit duidelijk? 

U kunt het beste een brief of e-mail met uitleg sturen naar de schuldeiser. Hierin legt u 

uit, in de betreffende taal, dat er sprake is van ‘een schone lei vonnis’, waardoor de 

schuldeiser niet meer actief de schulden mag verhalen op de schuldenaar. Hierbij kunt u 

gebruik maken van een (online) vertaalprogramma of een professionele vertaler 

inschakelen. 

Bij uw brief of e-mail kunt u een kopie van het (Nederlandse) vonnis toevoegen. De 

schuldeiser kan het vonnis laten vertalen en/of om uitleg vragen bij een 

rechtsdeskundige, zoals een advocaat. Deze kosten komen voor rekening van de 

schuldeiser.   

Schone lei geldt niet voor niet-EU-landen 

Voor landen buiten de EU geldt de EU-insolventieverordening niet. Voor deze landen 

geldt mogelijk een apart erkenningsverdrag. Dit moet u zelf (laten) uitzoeken.   

Geen erkenningsverdrag 

Bestaat er geen erkenningsverdrag? Dan geldt de schone lei niet voor deze schulden; de 

schuldeisers mogen ook na het einde van de Wsnp nog verhalen op het (buitenlandse) 

vermogen van de schuldenaar. Ook al geldt de schone lei niet, deze schulden worden wél 

meegenomen in de Wsnp. En de schuldeisers ontvangen bedrag uit het gespaarde 

vermogen.   

Wel een erkenningsverdrag 

Bestaat er een erkenningsverdrag? Dan bepaalt de inhoud van het verdrag welke rechten 

de buitenlandse schuldeiser heeft, en of de schone lei voor deze schuld geldt.   

1. Insolventieverordening (VERORDENING (EU) 2015/848). 

Wijziging Besluit Vergoeding Bewindvoerder 
In het huidige vergoedingensysteem ontvangen bewindvoerders een voorschot van 

€ 800,00 op de uiteindelijke vergoeding. Dit voorschot is bedoeld om de bewindvoerders 

een startbedrag te geven voor de uitvoering van zijn wettelijke taak en een zekere mate 

van inkomenszekerheid te scheppen. 

In de afgelopen drie jaar is gebleken dat er behoefte is aan meer flexibiliteit inzake het 

voorschot. Sommige bewindvoerders zouden graag tweemaal een voorschot ontvangen, 

andere bewindvoerders krijgen liever geen voorschot vanwege de administratieve 

handelingen die daarmee gemoeid zijn. 

Om deze reden heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuw conceptbesluit 

opgesteld, wat momenteel ter consultatie ligt via 

https://www.internetconsultatie.nl/wbesluitwsnp. De consultatie sluit op 23 november 

2016. 

Het besluit zal per 1 juli 2017 in werking treden. Bureau Wsnp zal vóór die tijd het beleid 

verder uitwerken en tijdig bekend maken via de bekende kanalen. 

https://www.bureauwbtv.nl/ik-zoek-een-tolk-vertaler/openbaar-zoeken
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=NL
https://www.internetconsultatie.nl/wbesluitwsnp
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Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet 
Het kabinet wil de berekening van de beslagvrije voet vereenvoudigen, zodat deze voor 

alle betrokkenen begrijpelijker en eenvoudiger toepasbaar wordt. De hoogte van de 

beslagvrije voet is in het nieuwe wetsvoorstel slechts aan twee zaken gerelateerd 

namelijk aan de leefsituatie en de hoogte van het inkomen. Het wetsvoorstel gaat uit van 

4 leefsituaties (wel of niet samenwonend, wel of niet met kinderen).  

De deurwaarder kan zowel de leefsituatie als de hoogte van het inkomen voortaan 

raadplegen in respectievelijk de Basis Registratie Personen en de polisadministratie van 

het UWV. Hierdoor is de  deurwaarder niet langer afhankelijk van de informatie die 

schuldenaar verstrekt. 

Voor een aantal groepen schuldenaren geldt een afwijkende berekening van de 

beslagvrije voet. (wonend in het buitenland, geen vaste woon- of verblijfplaats etc.) 

Het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de beslagvrije voet heeft in de afgelopen 

zomer ter consultatie gelegen. Op 14 oktober heeft de ministerraad ingestemd met dit 

voorstel. Het wetsvoorstel is nu ter consultatie naar de Raad van State gestuurd en het 

ministerie van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt dat het vóór het Verkiezings-

reces van februari 2017 behandeld zal zijn door de Tweede Kamer. De wetswijziging zal 

op zijn vroegst in gaan op 1 januari 2018. 

De vereenvoudiging van de beslagvrije voet heeft gevolgen voor de berekening van het 

vrij te laten bedrag, zowel in de beslagvrije voet die op een nieuwe manier berekend zal 

moet worden, maar met name ook voor het nominaal bedrag. De Werkgroep Vtlb 

gebruikt de periode tot aan de invoering van de wetswijziging om de Vtlb-calculator en 

het Vtlb-rapport aan te passen aan de nieuwe beslagvrije voet. 

Fiscale vereenvoudigingswet 2017 (wetsvoorstel), 
ingaand per 1-1-2019 
Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de invordering van belastingen en 

toeslagen te verbeteren. Groot voordeel is dat daarbij de twee invorderings-systemen 

worden vervangen door één systeem. Vanuit diverse kanten zijn hierover aanbevelingen 

gedaan ( “Belastingdienst, een bron van armoede”  van LOSR, Sociaal Werk Nederland” 

en “In het krijt bij de overheid”  van de Nationale ombudsman). Een andere belangrijk 

punt is dat men in het wetsvoorstel ook uit  gaat van het principe dat een burger slechts 

één betalingscapaciteit heeft. Bovendien is de bedoeling om proactief rekening te houden 

met de beslagvrije voet . 

In het wetsvoorstel wordt ook kwijtschelding van restschuld na afloop van de 

betalingsregeling geregeld en is sprake van een wijziging van het verrekeningsregime. 

Opmerkelijk is het plan om tevens toeslagschulden preferent te maken, hetgeen 

aanzienlijke gevolgen heeft voor schuldhulpverlening en daarvan afgeleid, de WSNP. 

Toeslagschulden maken heel vaak deel uit van het totale schuldenpakket en als zij 

preferent zijn dan betekent dit dat het aanbod aan concurrente schuldeisers een stuk 

lager zal zijn. Het slagingspercentage in het minnelijk traject zou hierdoor kunnen 

verslechteren met meer WSNP instroom als gevolg. De reden zou mogelijk zijn dat in 

Europees verband toeslagen uitdrukkelijk worden beschouwd als (preferente) 

socialezekerheidsuitkeringen. 

Zie: 

 Voorstel van de wet 

 Memorie van toelichting 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34554-2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34554-3.html
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November 

Wijziging Besluit vergoeding Bewindvoerder 
schuldsanering 
Let op: Bij nader inzien laten de wijzigingen van de Recofa-formulieren langer 

op zich wachten. Zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd, maken wij hier 

melding van in dit bericht én op onze Twitter account #BureauWsnp.  

Per 1 november 2016 wijzigen de bedragen van de vergoedingen voor de bewindvoerder. 

Zowel de bedragen voor het looptijdonafhankelijk deel (LOB) als voor het 

looptijdafhankelijk deel (LAB) zijn verhoogd. Deze wijziging is onderdeel van het 'Besluit 

van 25 oktober 2016', waarin daarnaast de tarieven van de ambtshandelingen van 

gerechtsdeurwaarders zijn aangepast en waarin enkele kleine verbeteringen zijn 

doorgevoerd in andere besluiten. 

De vergoedingen voor bewindvoerders worden sinds januari 2014 op dezelfde wijze 

geïndexeerd als de tarieven voor de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. Nu de 

indexeringsformule voor deze tarieven is gewijzigd, wordt de wijziging ook doorgevoerd 

in de indexeringsformule voor de vaststelling van de vergoeding voor bewindvoerders. 

Daarnaast zijn de vergoedingen voor bewindvoerders eenmalig verhoogd met 2,18%. 

De nieuwe vergoedingen zijn: 

Vanaf 1-11-2016 
LOB exclusief 

portokosten 
Portokosten LAB 

Enkele particulier € 1.070,00 € 187,00 € 52,50 

Dubbele particulier € 1.284,00 € 216,00 € 64,00 

Enkele ondernemer € 2.372,00 € 187,00 € 52,50 

Dubbele ondernemer € 2.844,00 € 216,00 € 64,00 

De wijzigingen zijn verwerkt in het formulier 'verzoek berekening vergoeding en 

vaststelling bewindvoerdersalaris', onderdeel van de Recofa-standaard formulieren. De 

wijzigingen zijn opgenomen op de 'tabel vergoedingen'. 

Zie voor details: Wijziging Besluit vergoeding Bewindvoerder schuldsanering. 

Recofa hanteert per direct term ‘AOW-leeftijd’ 
Recofa gebruikt voortaan de term ‘AOW leeftijd’ in de Recofa-richtlijnen. Deze term 

vervangt alle huidige varianten zoals ‘de sollicitatieplicht geldt tot 65 jaar’ of 

‘pensioengerechtigde leeftijd’ (PGL).  

Hiermee volgen de Recofa-richtlijnen het huidige AOW beleid waarin de leeftijd periodiek 

verhoogd wordt. 

Deze richtlijn geldt per direct, ook voor reeds lopende Wsnp-trajecten. 

https://twitter.com/BureauWsnp
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-391.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-391.html
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_salaris
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_salaris
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/nvs_overzichtvoorschotten_2016-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-391.html
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Bijeenkomst klankbordgroep in nieuwe samenstelling 
Op 21 november is de klankbordgroep in de nieuwe samenstelling bijeen geweest op het 

kantoor van Bureau Wsnp.  Als eerste is er een kennismakingsronde gehouden, zodat de 

oude en de nieuwe leden, de stafmedewerker en de teamleider elkaars achtergrond 

leerden kennen. In deze nieuwe samenstelling is er een vertegenwoordiging van (bijna) 

alle arrondissementen, van kleine en grote Wsnp- kantoren, van advocatenkantoren en 

van 'gemengde' kantoren. 

Een deel van de bijeenkomst hebben we besteed aan doel en inhoud van de 

klankbordgroep, van elkaars verwachtingen en van elkaars mogelijkheden. Daarna zijn 

we actief aan de slag gegaan met onderwerpen die op de wensenlijst van de 

bewindvoerders staan. Daaruit kwam naar voren dat hoog op de wensenlijst staat: 

aandacht voor de kwaliteit van de bewindvoerders, mogelijke uitbreiding van taken van 

bewindvoerders gecombineerd met aansluiting van het minnelijk- op het wettelijk traject 

en uiteraard aandacht voor digitalisering en de digitale formulieren. 

Het was een interactieve bijeenkomst die iedereen als energiek en vernieuwend heeft 

ervaren. De aangedragen punten van de klankbordgroep zullen besproken worden bij de 

vaststelling van ons  jaarplan 2017. 

Breed wettelijk moratorium 
Per 1 januari 2017 wordt het breed wettelijk moratorium (op basis van de WGS, de Wet 

Gemeentelijke Schuldhulpverlening) ingevoerd, een adempauze in het minnelijk traject 

voor die gevallen waarin andere opties onvoldoende mogelijkheden bieden. Het breed 

moratorium is bedoeld voor situaties waarbij bijvoorbeeld schuldeisers, ondanks dat zij 

voldoende zijn geïnformeerd, toch incassomaatregelen voortzetten. Er zijn vrij strikte 

eisen gesteld aan de aanvraag tot toepassing en de beëindigingsgronden zijn vrij 

uitgebreid beschreven.  

De gemeente wordt verantwoordelijk voor deze aanvragen en het is ook alleen de 

gemeente die deze (niet kosteloze) verzoeken kan doen. U zult als bewindvoerder 

mogelijk zijdelings te maken krijgen met schuldenaren binnen het 

schuldhulpverleningstraject die hiervoor in aanmerking (willen) komen, vandaar dat wij u 

hierover informeren.  

Bewindvoerders WSNP zijn in dit moratorium echter geen partij en Bureau WSNP heeft 

hierin vooralsnog ook geen rol. Dit moratorium is dus een ander moratorium dan het 

beperkte moratorium op basis van de FW artikel 287b; er is ook geen toevoeging 

nodig/mogelijk van/voor bewindvoerders WSNP. 

Volgens het ministerie van SZW komen er landelijk bruikbare uniforme verzoekschriften 

en een landelijke instructie voor gemeenten. Daarnaast pakt de NVVK, 

brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, dit op en zal er 

binnenkort - voor NVVK leden - een handreiking, uitleg etc. verschijnen. Mogelijk zal ook 

de VNG een en ander oppakken.  

Bij vragen kunt u daarom het beste verwijzen naar de afdeling Sociale Zaken van de 

gemeente waarin iemand is ingeschreven.  
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December 

Nieuwe tarieven Wsnp vergoeding per 1 januari 
Per 1 januari 2017 wijzigen de vergoedingen voor bewindvoerders. De nieuwe bedragen 

staan al op de website onder bedragen vergoeding Wsnp-bewindvoerder. Tevens zijn de 

nieuwe bedragen inmiddels verwerkt in het formulier verzoek berekening vergoeding. 

Afwijken toepassing beleid voor herintredende 
bewindvoerder 
Dit artikel is gepubliceerd in de Wsnp-nieuwsbrief van 29 december 2016 

Bureau Wsnp heeft vastgesteld dat het huidige beleid een verkeerd rechtsgevolg 

voortbrengt. Het probleem doet zich voor bij herintredende bewindvoerders. Besloten is 

dat Bureau Wsnp voor dit beleidsitem voortaan afwijkt van het huidige beleidsitem en 

een andere toepassing hanteert. Hieronder informeren wij over de details. 

Art. 2.4.1 alinea 2 van het beleid beschrijft het volgende:  

Een herintredende bewindvoerder, die minimaal een jaar niet als bewindvoerder Wsnp 

heeft gewerkt, of de bewindvoerder Wsnp die gedurende een jaar na het volgen van de 

basisopleiding niet heeft verzocht om inschrijving in het register, dient in het 

kalenderjaar waarin hij herintreedt, 18 punten te behalen. Wanneer de herintreding 

plaatsvindt in de maanden oktober, november of december van een kalenderjaar, dan 

dient hij het eerstvolgende kalenderjaar 18 punten te behalen. 

Bureau Wsnp heeft geconstateerd dat de strikte toepassing van de artikel 2.4.1. leidt tot 

een situatie die bij het opstellen van deze beleidsregels niet voorzien was. Dit probleem 

doet zich met name voor bij herintredende bewindvoerders. Bureau Wsnp stelt vast dat 

deze bepaling een ongelijke termijn voortbrengt waarbinnen 18 PE punten behaald 

moeten worden. Zo heeft een bewindvoerder geregistreerd op 30 september slechts een 

termijn van drie maanden, waarbij een bewindvoerder geregistreerd op 1 oktober een 

termijn van 15 maanden heeft.  

De strekking van het artikel is dat een herintredende Wsnp-bewindvoerder zijn/haar 

Wsnp-kennis op peil brengt door tenminste 18 PE punten te behalen binnen één beperkte 

termijn. Een onderscheid in de lengte van de termijn per Wsnp-bewindvoerder, 

afhankelijk van de registratiedatum, vormt geen toegevoegde waarde. 

Artikel 2.4.1 alinea 2 wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt toegepast:  

Een herintredende bewindvoerder, die minimaal een jaar niet als bewindvoerder Wsnp 

heeft gewerkt, of de bewindvoerder Wsnp die gedurende een jaar na het volgen van de 

basisopleiding niet heeft verzocht om inschrijving in het register, dient binnen één jaar, 

startende vanaf de registratiedatum, 18 PE punten te behalen. 

Deze toepassing heeft tot gevolg dat elke herintredende Wsnp-bewindvoerder een gelijke 

termijn heeft van één jaar waarbinnen 18 PE punten behaald dienen te zijn. 

https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/vergoedingen/bedragennvs
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_salaris
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Een stroom aan subsidieverzoeken is op gang gekomen 
Nu de nieuwe vergoedingensystematiek ruim drie jaar van kracht is, stromen sinds 

november de subsidieverzoeken binnen bij Bureau Wsnp.  Dit komt natuurlijk niet 

onverwacht voor ons, maar vraagt wel nadere afstemming. Om een veelvoud aan 

verzoeken met dezelfde staf en binnen dezelfde tijd af te kunnen wikkelen, is het 

noodzakelijk om de procedure te stroomlijnen. 

Ons stappenplan: 

 Stuur de subsidieverzoeken zoveel mogelijk per mail naar ons toe. Voor de 

subsidieverzoeken is een nieuw e-mailadres gemaakt: subsidie@bureauwsnp.nl. 

Vanaf heden graag alle verzoeken uitsluitend naar dit adres sturen. Na 1 januari 

worden verzoeken aan dit adres als eerste behandeld. 

 Voeg bij het subsidieverzoek alle benodigde bijlagen toe. Dit voorkomt 

overbodig  mailverkeer. U vindt de (aangepaste) lijst hieronder. Een link naar de lijst 

plaatsen wij op het declaratieformulier.  

 Verwerking van het verzoek is pas mogelijk als de status van de zaak in het Centraal 

Insolventie Register is beëindigd. Dit houden wij zelf in de gaten, maar als de status 

nog niet is beëindigd  kan het voorkomen dat er later wordt uitbetaald dan u zou 

verwachten. 

 Ook beëindigde zaken waarin u geen declaratieverzoek zult indienen, kunt u sturen 

naar dit e-mailadres. Wij verwerken dit als een zogenaamde “nuldeclaratie”, en 

kunnen dan het voorschot van € 800,00 crediteren. 

Welke bijlagen hebben wij nodig? 

 Een volledig ingevuld en ondertekend declaratieformulier bewindvoerder Wsnp bij 

ontoereikend boedelsaldo. 

 Een volledig ingevuld en ondertekend formulier ‘Verzoek berekening vergoeding en 

vaststelling bewindvoerdersalaris’. Indien dit formulier door de rechtbank is 

ondertekend, is de tussentijdse opname van het salaris tot datum ondertekening 

gecontroleerd. 

 Een afschrift van het eindvonnis waarin de berekende vergoeding en het vastgestelde 

salaris in is opgenomen. Bij een dubbele zaak willen we beide vonnissen ontvangen. 

 Een bankafschrift van het boedelsaldo bij einde looptijd schuldsaneringsregeling. 

 Een overzicht van alle mutaties -uit de betaalomgeving- met betrekking tot het 

opgenomen voorschot op het salaris bewindvoerder over de hele periode. Als de 

rechtbank het formulier inzake de berekening van het salaris heeft ondertekend, of 

als de rechtbank in het vonnis het opgenomen salaris heeft vermeld, hoeven alleen 

de bankmutaties vanaf de datum ondertekening/vonnis opgestuurd te worden. 

Indien van toepassing: 

Oproep verzoek medewerking Wsnp-bewindvoerders bij 
Europees onderzoek grensoverschrijdende insolventie 
Bureau WSNP verleent graag haar medewerking aan het verzoek om een oproep te doen 

onder WSNP-bewindvoerders om mee te doen aan een onderzoek naar de praktische 

problemen die zich voordoen bij grensoverschrijdende insolventieprocedures in de EU. 

Het onderzoek richt zich óók op de Wsnp en buitenlandse EU-schulden. Hiervoor heeft de 

Europese commissie begin dit jaar subsidie verstrekt aan een samenwerkingsverband 

van Europese universiteiten. Zie link (extern Word bestand). 

mailto:subsidie@bureauwsnp.nl
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_declaratie
http://old.wsnp.rvr.org/bewindinfo/rv_3_sa/index.cfm?action=form_salaris
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Subsidiedeclaraties voortaan indienen op 
subsidie@bureauwsnp.nl 
Wij ontvangen de subsidieverzoeken graag zoveel mogelijk per email. Voor de 

subsidieverzoeken is een nieuw e-mailadres gemaakt: subsidie@bureauwsnp.nl. Vanaf 

heden graag alle verzoeken uitsluitend naar dit adres sturen. Na 1 januari worden 

verzoeken aan dit adres als eerste behandeld. 

mailto:subsidie@bureauwsnp.nl
mailto:subsidie@bureauwsnp.nl

