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Januari
Nieuwsflits: Nieuwe Vtlb-calculator 2017/1
Het nieuwe Vtlb-rapport en de bijbehorende calculator voor de periode januari t/m juni
2017 zijn beschikbaar. Wij bieden de bestanden aan op onze website.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de vorige versies:
1. Er wordt nader uitgelegd hoe de reserveringstoeslag wordt berekend bij een paar,
geen gemeenschap van goederen, één in de regeling, waarbij partner twee een
inkomen heeft dat lager is dan de beslagvrije voet.
2. De jaarlijkse tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) en de individuele
inkomenstoeslag worden gezien als inkomen. De tegemoetkoming
arbeidsongeschikten mag in beginsel vrijgelaten worden, omdat in de meeste
gevallen kan worden aangetoond dat er kosten tegenover staan.
3. Het forfaitair bedrag voor reiskosten is aangepast.
4. Er is een extra uitleg opgenomen met betrekking tot het vrij te laten deel van het
vakantiegeld. De schuldenaar mag drie maal het vrij te laten deel van het
vakantiegeld behouden, omdat er 36 maanden wordt gereserveerd voor uitbetaling
van dit deel van het vakantiegeld.
5. In hoofdstuk 7 is extra uitleg opgenomen inzake de overheveling van bedragen.
Verder wordt in het rapport gemeld dat verschillende gebruikers terecht hebben
geconstateerd dat deurwaarders voor de berekening van de beslagvrije voet van een
alleenstaande met een inwonend meerderjarig kind uitgaan van een
tweepersoonshuishouden, terwijl de calculator uitgaat van een eenpersoonshuishouden.
Gelet op de aanstaande invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet heeft de
werkgroep ervoor gekozen om de vtlb-calculator niet aan te passen voor de - naar
verwachting - betrekkelijk korte periode die rest tot invoering van deze wet.
Heeft u vragen over de berekening van het Vtlb, neem dan contact op met onze
helpdesk. Wij zijn voor iedereen telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot
13:00 op 088 - 787 1910. Of per e-mail op infowsnp@rvr.org.
Ervaart u technische problemen bij het gebruik van de calculator? Meld ook deze
problemen bij ons. Indien wij u niet kunnen helpen, dan leggen we technische problemen
voor aan de softwareontwikkelaar.

Inleiding 2017
Graag wensen we u allereerst een mooi 2017. In 2016 zijn er ruim 9.700 mensen met
schulden toegelaten tot de Wsnp. Vergeleken met eerdere jaren is dat een forse daling
van zo’n 20%. De oorzaken zijn divers, aan mogelijke oplossingen gaan we werken. Zo
bekijken we hoe we vanuit schuldenbewind kunnen ondersteunen bij het doorgeleiden
naar een schuldregeling. En de aansluiting van het minnelijk naar het wettelijk traject
kan beter. Bijvoorbeeld door een checklist beschikbaar te stelen aan het minnelijk traject
met daarin alle informatie waar een Wsnp aanvraag aan dient te voldoen. De NVVK heeft
deze al beschikbaar gesteld voor haar leden.
En wat gaan we daarnaast doen bij bureau Wsnp?
Allereerst willen we samen met de rechtspraak onderzoeken wat er beter kan in de
toelating, zowel voor de schuldenaar als de benoeming van de bewindvoerder.
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We zijn gestart met het geven van voorlichting in gemeenten om meer kennis te delen
over de Wsnp.
In 2017 gaan we daarnaast met de vernieuwde audit van start, waarbij we graag
bewindvoerdersorganisaties bezoeken om niet alleen te toetsen of er is voldaan aan de
vereisten, maar ook in gesprek willen over de verbeteringen die mogelijk zijn over en
weer.
Lees ons jaarplan op de website als u meer wilt weten over onze activiteiten en
projecten. Tot slot hoor ik graag wat jullie plannen zijn, bewindvoerders Wsnp, voor het
komend jaar. Wat doet jouw organisatie aan de dalende instroom? Welke nieuwe
mogelijkheden ziet u? We horen graag van uw activiteiten.
Op een mooi jaar,
Liselotte

Bureau Wsnp jaarplan 2017
In 2017 voert Bureau Wsnp verschillende activiteiten en projecten uit. Meer informatie
hierover vindt u in het jaarplan 2017.

Indexatie griffierecht uitdelingslijst of homologatie
Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt het griffierecht voor het deponeren van de
uitdelingslijst of homologatie van een akkoord € 609. (Dit was € 611.) Zie art. 17 Wgbz
en regeling nr. 2021822.

Geen wijziging Besluit vergoedingen bewindvoerders
schuldsanering
Het ministerie heeft in overleg met Bureau Wbtv en beroepsvereniging BBW besloten het
‘Besluit vergoedingen bewindvoerder schuldsanering’ voorlopig niet te wijzigen. Uit de
consultatie, die plaatsvond in 2016, blijkt hiervoor geen noodzaak te zijn omdat in de
praktijk het aantal lege boedels mee blijkt te vallen. Wsnp-bewindvoerders ervaren
daardoor nauwelijks financiële problemen. Het huidige eenmalige voorschot volstaat.
Op een later moment wordt opnieuw bekeken of wijziging in het huidige besluit alsnog
gewenst is.

Subsidie mogelijk voor activiteiten tegengaan armoedeen schulden
Het ministerie van Sociale Zaken maakt subsidie opnieuw mogelijk voor activiteiten die
een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en
schuldenproblematiek.
Heeft u interesse? Dien dan uw subsidieaanvraag direct in per 1 februari 2017. De
aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
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Voor meer informatie en ondersteuning bij de aanvraag kunt u contact opnemen met
Liselotte Maas van Bureau Wsnp.
Hier vindt u details over de regeling.

Natuurlijk persoon niet altijd zichtbaar in CIR
Een schuldenaar die wordt toegelaten tot de Wsnp, wordt vermeld in het Centraal
Insolventieregister (CIR). Met behulp van het register kan een schuldeiser nagaan of de
Wsnp van toepassing is op een schuldenaar. Hiermee kan de schuldeiser onder andere de
contactgegevens van de Wsnp-bewindvoerder achterhalen.
Onlangs is een fout in het registratiesysteem duidelijk geworden. Hierdoor is een
natuurlijk persoon niet altijd zichtbaar in het CIR. Het probleem doet zich alleen voor
wanneer bepaalde insolventiegegevens, te weten de geboortedatum en geboorteplaats,
niet geregistreerd zijn. Om het probleem te verhelpen controleert de rechtbank voortaan
strenger op de volledigheid van de insolventiegegevens. Er wordt uitgezocht of een
systeemaanpassing mogelijk is.
Merkt u dat een Wsnp-schuldenaar niet voorkomt in het CIR? Meld dit dan bij de
rechtbank.

Schuldig on tour
De mooie serie ‘Schuldig’ is u ongetwijfeld niet ontgaan. Bureau Wsnp was erbij op de
eerste debatavond in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Het is goed om te zien hoe het
onderwerp leeft. En een belangrijk moment om te zorgen dat het onderwerp opnieuw op
de politieke agenda’s komt.
Op 1 februari vindt er een debatavond plaats. Wilt u deelnemen? Volgt deze link voor
meer informatie.

Helpdeskvraag: erfenis en machtiging kantonrechter
Een bewindvoerder kwam met de volgende vraag: In een WSNP is de oma van saniet
overleden. Saniet is erfgenaam. Nu heeft degene die de erfenis afwikkelt een brief van de
kantonrechter ontvangen waarin wordt gesteld dat de bewindvoerder op grond van
artikel 3:183 BW machtiging voor de goedkeuring voor de verdeling moet verzoeken aan
de kantonrechter. Is dit correct?
We hebben dit nagevraagd bij onze deskundige: In 3:183 Bw staat dat als een
deelgenoot in een gemeenschap (en dat is de Wnsp-schuldenaar, die erfgenaam is
geworden) niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft (en dat is het geval in de
Wsnp), de akte van verdeling opgemaakt moet worden bij notariële akte. Daarnaast
moet de akte goedgekeurd moet worden door de kantonrechter die bevoegd is om de
wettelijk vertegenwoordiger van degene die het vrije beheer over zijn vermogen mist te
machtigen tot beschikkingshandelingen. Van dit voorschrift tot goedkeuring kan de
rechter dispensatie verlenen.
In het geval van insolventie (faillissement en Wsnp) is niet de kantonrechter maar de
rechter-commissaris de bevoegde rechter. Deze moet de goedkeuring voor de
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verdelingsakte verlenen, of dispensatie hiervoor verlenen. Als de akte door een notaris is
opgemaakt (en uit 3:183 blijkt al dat een notariële akte een wettelijke eis is), lijkt
dispensatie in de meeste gevallen voor de hand liggen.
We delen deze informatie graag in de nieuwsbrief om de algemene kennis over
erfenissen te verbreden. In het onderhavige geval had de bewindvoerder overigens met
kerende post de machtiging bij de kantonrechter aangevraagd en verkregen.

Tip van een bewindvoerder: het vtlb-formulier
We hebben het al vaker gehoord, misschien is nog niet iedereen er bekend mee.
Mevrouw Nottroth van advocatenkantoor Ten Hoopen Jonker Fresco laat weten dat ze
veel voordeel heeft van hun ‘Vtlb-formulier’: maandelijks wordt automatisch per e-mail
(en indien het niet anders kan per brief) een formulier aan de schuldenaren gestuurd met
het verzoek alle benodigde gegevens over inkomsten, uitgaven en sollicitaties in te
vullen, te ondertekenen en terug te sturen. Per periode wordt ook rekening gehouden
met terugkerende verzoeken, zoals in mei het vakantiegeld, in juli de specificatie inzake
de verhoging van de huur en in december de specificatie van de zorgpremie en de
voorschotbeschikking toeslagen voor het komend jaar. Deze maandelijkse reminder is
prettig als steuntje in de rug voor de schuldenaren en handig voor het overzicht van de
bewindvoerder.
Mevrouw Nottroth vertelt dat de informatie- en sollicitatieplicht veel beter wordt
nagekomen dankzij dit automatisch formulier. Op deze manier kan zij het Vtlb
maandelijks zo nodig herzien en kost het schrijven van het voortgangsverslag ook
minder tijd. Het versturen van deze maandelijkse mailing is een tijdsinvestering die
zichzelf snel terugverdient.
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Februari
Richtlijnen inschakeling bewindvoerder bij minnelijk
traject en verzoekschrift Wsnp
Arrest verzoekschrift private partij en samenwerking Wsnp bewindvoerder
In augustus 2016 is het Hof 's-Hertogenbosch in een arrest ingegaan op de eisen die de
rechtbank aan het verzoekschrift Wsnp stelt. Bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch had een
private partij die lid is van de NVVK een verzoek tot toelating Wsnp ingediend. Maar op
grond van artikel 48 Wck lid 1c is deze partij niet zelfstandig bevoegd om het minnelijk
traject uit te voeren. Om dit te ondervangen hebben zij een overeenkomst met een
Wsnp-bewindvoerder gesloten, die het minnelijk traject begeleidt vanaf de start van de
schuldregeling tot aan het indienen van het verzoek toelating Wsnp. Uit het
verzoekschrift bleek onvoldoende duidelijk wat de gezagsverhouding was tussen de
bewindvoerder en de organisatie. En op welke wijze de bewindvoerder tijdens het
minnelijk traject het veto had om bij te sturen, te instrueren en te interveniëren. Om
deze reden was de verklaring voor de rechtbank geen betrouwbaar kompas bij de vraag
of het minnelijk traject correct was uitgevoerd. Rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft het
verzoek niet-ontvankelijk verklaard en het Hof heeft deze beslissing in het arrest
bekrachtigd.
Onderzoek arrest en samenwerking partij artikel 48 Wck
Naar aanleiding van dit arrest heeft de partij contact gezocht met de NVVK en Bureau
Wsnp. Er zijn meer private partijen die het minnelijk traject uitvoeren in samenwerking
met een persoon die hiertoe bevoegd is op grond van artikel 48 Wck, lid 1c. De angst
bestaat dat de toegang tot de Wsnp ernstig beperkt wordt als de rechtbanken dit arrest
één op één overnemen. Op initiatief van de NVVK is een werkgroep samengesteld die
onderzoekt/bekijkt op welke wijze dit arrest richting kan geven aan een betere en
heldere inrichting van het werkproces voor deze partijen. Ook BBW nam deel aan deze
gesprekken.
Handreiking inzet van een persoon of instantie als bedoeld in artikel 48 Wck
Het resultaat van deze samenwerking is een handreiking voor de leden van de NVVK over
de inzet van een persoon of instantie als bedoeld in artikel 48 Wck. Deze persoon of
instantie moet het minnelijk traject uitvoeren of doen uitvoeren. Dat laatste is akkoord
als sprake is van een gezagsverhouding tussen bewindvoerder en schuldregelaar met de
mogelijkheid tot bijsturen, instrueren en interveniëren op elk gewenst moment.
Uit het verzoekschrift en de verklaring moet blijken hoe een en ander is geregeld en op
welke momenten er contact is geweest met de schuldregelaar en eventueel met de
schuldenaar. Daarnaast informeert de handreiking ook over de vorm van de
gezagsverhouding tussen bewindvoerder en private partij. Dit kan enerzijds door een
bewindvoerder in dienst te nemen. Een andere oplossing is een freelance- of
detacheringsovereenkomst te tekenen. Uiteraard is het van belang dat in de
overeenkomst, net als in de interne werkinstructies (hetgeen in de praktijk tot uiting
moet komen) voldaan wordt aan de eisen (gezagsverhouding richting schuldhulpverlener,
mogelijkheid tot interveniëren, enzovoorts). De NVVK plaatst deze handreiking
binnenkort op het ledendomein.
Bewindvoerders die samenwerken met een NVVK-private partij voor het uitvoeren van
het minnelijk traject en het indienen van een verzoekschrift Wsnp, kunnen deze stukken
bij de samenwerkingspartner opvragen en nagaan in hoeverre het werkproces hierop
aangepast kan worden. De handreiking is een levend document. Aan de hand van nieuwe
ervaringen (lees: uitspraken) bekijkt de NVVK regelmatig hoe dit document kan worden
aangepast.
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Recofa wijzigt werkwijze extra vergoeding bij :
uitbreiding forfait hoger beroep
Recofa wijzigt de werkwijze voor de extra vergoeding bij een hoger beroep. Vanaf 1
maart 2017 geldt de volgende werkwijze:
Verzoekt de bewindvoerder een extra salaris voor werkzaamheden voor een hoger
beroep, en
1. is de bewindvoerder aanwezig geweest bij de zitting? Dan kent Recofa 6 forfaitaire
uren toe voor de werkzaamheden voor een enkele zaak.
of
2. is de bewindvoerder niet aanwezig geweest bij de zitting? Dan kent Recofa 4
forfaitaire uren toe voor de werkzaamheden voor een enkele zaak.
Alle werkzaamheden moeten in de desbetreffende uren verricht worden. Het is niet
mogelijk om voor bepaalde werkzaamheden nog een extra vergoeding te krijgen.
Extra wijziging voor dubbele zaken
3. is de bewindvoerder aanwezig geweest bij de zitting? Dan kent Recofa 9 forfaitaire
uren toe voor de werkzaamheden voor een dubbele zaak.
of
4. is de bewindvoerder niet aanwezig geweest bij de zitting? Dan kent Recofa 6
forfaitaire uren toe voor de werkzaamheden voor een dubbele zaak.

Vtlb-update en arrangement toegevoegd aan PE
puntenlijst
In de PE Puntenlijst hebben we een kleine wijziging doorgevoerd; voortaan vermelden we
ook of een PE activiteit voldoet aan de Vtlb-update ( art. 2.4.8 en toelichting beleid) en
PE vereisten voor het arrangement ( art. 3 lid 1d Rtbw).
Bureau Wsnp publiceert elk jaar een puntenlijst. In deze lijst vermelden we PE
activiteiten die relevant (kunnen) zijn voor Wsnp bewindvoerders. En hoeveel PE punten
met de activiteit worden behaald.
Zie de puntenlijst 2017 voor de details.

Update vergelijkingstool Wsnp en Msnp
De ‘vergelijkingstool Wsnp en Msnp’ is bijgewerkt met de bedragen die gelden voor 2017.
Deze tool vergelijkt de kosten en opbrengsten van de minnelijke schuldregeling en de
Wsnp. Voor schuldeisers levert een schuldregeling vaak méér op dan de Wsnp. Mogelijk
draagt dit instrument bij schuldeisers te overtuigen van deze financiële voordelen.
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Maart
Wsnp-subsidie en verrekening voorschot
Bij de start van een Wsnp-zaak ontvangt elke Wsnp-bewindvoerder een voorschot van
€ 800,00. Wanneer de zaak eindigt crediteert Bureau Wsnp het voorschot. Als de boedel
niet voorziet in de (volledige) vergoeding, kan de Wsnp-bewindvoerder subsidie
verzoeken voor het ontbrekende deel.
De voorschotten die wij crediteren, worden verrekend met de uit te keren
subsidiebedragen. Dit ziet u terug op het rekening-courantoverzicht.
Als een Wsnp-bewindvoerder veel zaken heeft waarin de boedel wél (grotendeels)
voorziet in de vergoeding, kan het voorkomen dat er niet gecrediteerd kan worden. Het
voorschot dat wij bij u terugvorderen, overschrijdt dan de uit te keren subsidie. In
dergelijke gevallen ontstaat een ‘negatief’ saldo en vindt er geen betaling plaats. De
verrekening wordt dan uitgesteld totdat het saldo ‘positief’ is.
Tot op heden ontving een bewindvoerder hierover geen bericht van ons. Wij stuurden
alleen een rekening-courantoverzicht als er een betaling had plaatsgevonden. Door
feedback van Wsnp-bewindvoerders hebben we deze werkwijze aangepast. Voortaan
stuurt Bureau Wsnp ook een bericht als er sprake is van een ‘negatief’ saldo.

Overeenkomst BBW, BPBI en CJIB
De BBW en het CJIB ondertekenden op 21 maart een nieuwe verklaring. Met deze
overeenkomst kunnen leden van de beroepsvereniging nu ook in het minnelijk traject
een betalingsregeling treffen met het CJIB. Dankzij de overeenkomst kunnen BBW-leden
een grotere rol vervullen bij minnelijke schuldenregelingen. Veel leden geven aan hun
dienstverlening uit te breiden met de minnelijke schuldregeling.
Meer informatie hierover vindt u in het artikel van de BBW.

Deskundige advocaat én korting op de eigen bijdrage
door verwijzing via het Juridisch Loket
Een schuldenaar die is toegelaten tot de Wsnp kan tijdens de Wsnp gewoon gebruik
maken van rechtsbijstand. Het maakt niet uit of het juridisch probleem wel of niet Wsnpgerelateerd is.

Voor de schuldenaar is het raadzaam het juridisch probleem eerst te bespreken met het
Juridisch Loket. Dit levert namelijk twee voordelen op:
1. Het Juridisch Loket analyseert het probleem en verwijst indien nodig naar een
deskundige rechtsbijstandverlener.
2. De eigen bijdrage voor de toevoeging wordt verlaagd met € 53,00.
Weet u als Wsnp-bewindvoerder dat uw cliënt een advocaat of mediator wil inzetten?
Attendeer hem/haar dan op de mogelijkheden en voordelen van het Juridisch Loket. Voor
de burger geven wij uitleg op onze website over rechtsbijstand tijdens de Wsnp. U kunt
verwijzen naar de pagina Rechtsbijstand tijdens de Wsnp.
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Het telefoonnummer van het Juridisch Loket is 0900-8020. Meer informatie vindt u op
www.juridischloket.nl.
Extra informatie: Voor een schuldenaar die is toegelaten tot de Wsnp geldt in 2017 de
laagste eigen bijdrage van € 196,00 – zie art. 4 lid 1c Bebr. Met de korting wordt dit dus
€ 143,00.

Beschikkingen en rekeningcourantoverzichten uiterlijk
maandag 6 maart verstuurd
Helaas kunnen wij deze maand (maart 2017) de voorschotten, declaraties en
subsidiebedragen niet op de streefdatum van 2 maart uitbetalen. Deze betalingen doen
we noodgedwongen een paar dagen later. Door een hapering in het systeem zijn
sommige subsidiebedragen dubbel geboekt en dit moet eerst hersteld worden. De
beschikkingen en rekeningcourantoverzichten worden uiterlijk maandag 6 maart
verstuurd. Op de rekeningcourantoverzichten staat de dubbele boeking en de creditering
van de betreffende subsidiebedragen vermeld. Onze excuses voor dit ongemak. Mocht u
vragen hierover hebben dan kunt u bellen naar de helpdesk, 088-7871910.
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April
Toereikende boedel en verrekening voorschot
Veel bewindvoerders vragen ons of het mogelijk is het voorschot in een zaak direct te
crediteren als de boedel toereikend is. Dit is mogelijk, een e-mail volstaat. In dit artikel
informeren wij u hierover.
Bureau Wsnp monitort alle beëindigde zaken. Ontvangen wij binnen een bepaalde termijn
geen declaratie? Dan sturen wij de bewindvoerder een herinnering. Pas als voor ons
duidelijk is dat er geen declaratie volgt, gaan wij over tot afhandeling van het voorschot.
In sommige situaties kan het lang duren voordat wij overgaan tot verrekening of
creditering. Een aantal bewindvoerders wil het proces graag zo snel mogelijk afhandelen.
Dit is mogelijk op onderstaande manier.
Stuur ons de details van de zaak nadat deze beëindigd is. Vermeld hierbij dat het gaat
om een zogenaamde nuldeclaratie. Vermeld ook uw naam, uw registratienummer en het
insolventienummer van de zaak. Bij de afhandeling crediteren wij direct het voorschot
van € 800,00. U hoeft geen bijlagen bij te voegen. Stuur uw bericht naar
subsidie@bureauwsnp.nl.

Vernieuwd overzicht van medewerkers Bureau Wsnp
Het team van Bureau Wsnp is in de afgelopen periode versterkt met een aantal nieuwe
medewerkers. Op de vernieuwde medewerkerspagina ziet u wie er werkzaam is binnen
onze afdeling en op welk e-mailadres u de medewerker kunt bereiken.

Nieuwe formulieren verzoek toekenning PE-punten
Wij hebben het formulier waarmee u om toekenning van PE-punten kunt verzoeken,
vernieuwd. In het nieuwe formulier kunt u eenvoudiger informatie vermelden die van
belang is voor de waardering.
U vindt het vernieuwde formulier op de pagina permanente educatie. Wilt u weten
hoeveel PE-punten wij toekennen aan een opleiding? Vul dan de gegevens in op het
formulier en stuur het ingevulde formulier naar infowsnp@rvr.org.

Tegemoetkoming WW kan leiden tot verrekening of
terugvordering bijstandsuitkering
Let op: het UWV betaalt vanaf april de tegemoetkoming WW uit. Dit kan leiden tot
verrekening of terugvordering van de bijstandsuitkering.
Meer informatie hierover vindt u in de onderstaande tekst. De tekst is geciteerd uit de
Verzamelbrief aan gemeenten 2017-1 van 31 maart 2017, verstuurd door het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Per 1 december 2016 zijn de dagloonregels veranderd voor WW-uitkeringen van
flexwerkers, starters en herintreders, maar ook voor WW’ers die voorafgaand aan hun
WW-uitkering minder loon kregen door ziekte. Klanten die in de periode van 1 juli 2015
tot 1 december 2016 een lager dagloon hebben ontvangen dan volgens deze nieuwe
regels het geval zou zijn geweest, ontvangen in 2017 een eenmalige tegemoetkoming.
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Dit in het kader van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Klanten die hiervoor in aanmerking komen hebben in januari 2017
hierover een brief ontvangen van het UWV. Het UWV betaalt deze tegemoetkoming vanaf
april 2017 uit.
Voor de Participatiewet is van belang dat deze eenmalige tegemoetkoming wordt
beschouwd als ‘middel’ in de zin van artikel 31, eerste lid, van de Participatiewet. In de
Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen is bepaald
dat de eenmalige tegemoetkoming moet worden beschouwd als een WW-uitkering. Dat
betekent dat er sprake is van een socialezekerheidsuitkering. Dat kan van invloed zijn op
de bijstandsuitkering.
Onderstaande drie situaties dienen ter illustratie voor gemeenten om te beoordelen of er
sprake is van vermogen of inkomsten:
1. Als er voorafgaand aan de bijstand een periode is geweest waarin er recht is op een
WW-uitkering en daaruit het recht op de eenmalige tegemoetkoming voortvloeit, dan
ziet dit recht op een periode waarover geen beroep op bijstand is gedaan. Het ziet
namelijk op de WW-periode, voorafgaand aan de bijstand. De betaling van de
tegemoetkoming wordt dan dus gezien als vermogen en niet als inkomen en valt
onder artikel 34 van de Participatiewet.
2. Iemand ontvangt bijstand en op een later moment blijkt dat die persoon over die
periode recht had op een WW-uitkering. Wanneer de eenmalige tegemoetkoming
wordt betaald, ziet het recht op de eenmalige tegemoetkoming op dat moment wél op
een periode waarover een beroep op bijstand is gedaan en is er sprake van inkomen.
3. Een WW-gerechtigde ontvangt over een periode naast de WW-uitkering
(tegelijkertijd) een bijstandsuitkering. Vervolgens blijkt dat er een eenmalige
tegemoetkoming wordt betaald die ziet op de periode waarin beroep op bijstand is
gedaan. Op dat moment ziet het recht op de eenmalige tegemoetkoming op een
periode waarover een beroep op bijstand is gedaan en is er sprake van inkomen.
Er is in alle gevallen sprake van inkomen of vermogen. En in sommige gevallen kan er
sprake zijn van recht op verrekening met een bijstandsuitkering, of kan er een
terugvordering ontstaan van (een deel van) een bijstandsuitkering. Het is verstandig
hiermee rekening te houden binnen schuldhulpverlening of beschermingsbewind.
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Mei

Toelichting enkele wijzigingen in de Vtlb-berekening
vanaf juli 2017
In het vtlb-rapport van juli 2017 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd met soms
aanzienlijke gevolgen voor schuldenaren. Het leek ons goed om bewindvoerders daarvan
reeds nu op de hoogt te stellen zodat zij in voorkomende gevallen tijdig maatregelen
kunnen nemen:
Autokostenforfait
Voor de reiskosten geldt als uitgangspunt dat elke reiskostenvergoeding wordt
aangemerkt als inkomen. En de daadwerkelijke en noodzakelijke reiskosten op verzoek –
en na goedkeuring door de rechter-commissaris – als correctiepost in het nominaal
bedrag kunnen worden ingevoerd.
ssUit onderzoeken van het Nibud blijkt dat de gemiddelde autokosten in vergelijking met
eerdere versies van het rapport inmiddels lager zijn geworden door de komst van
kleinere en zuinigere auto’s. Bij het huidige forfait van 10.000 kilometer per jaar zou dit
nu neerkomen op een correctiebedrag van € 231,00 per maand.
De werkgroep Vtlb heeft daarnaast geconstateerd dat het regelmatig voorkomt dat
sanieten toestemming hebben om de auto te behouden terwijl zij relatief weinig
kilometers rijden, in ieder geval minder dan 10.000 kilometer. Toch wordt dan een hoge
(standaard)correctie toegepast.
Voor de vaststelling van de daadwerkelijke reiskosten bij gebruik van de auto gelden
daarom per 1-7-2017 de volgende nieuwe uitgangspunten:
1. Bij een totale reisafstand van maximaal 4.600 km per jaar wordt in het vtlb rekening
gehouden met een forfaitair bedrag van € 161,00 per maand
2. Wanneer de totale reisafstand meer dan 4.600 km per jaar bedraagt, wordt per
gereden extra kilometer € 0,16 bij het forfaitaire bedrag opgeteld.
Hoe komt de werkgroep bij 4600 kilometer? In veruit de meeste gevallen wordt
toestemming voor correctie van de autokosten verleend, omdat de auto noodzakelijk is
voor het woon-werk verkeer. In het vtlb-rapport gaan we ervan uit dat een werknemer
46 werkweken heeft per jaar (52 weken verminderd met zes weken vakantie en vrije
dagen).
Ook sluit dit aan bij de minimale 10 km reisafstand enkele reis per dag.
Wat betekent dit voor schuldenaren die wel 10.000 kilometer per jaar rijden? Het verschil
tussen 10.000 km en 4.600 km is 5.400 kilometer. 5.400 maal € 0,16 = € 864,00 euro
per jaar, dit is € 72,00 per maand.
Als men bij het bedrag van het vaste forfait van 4600 kilometer die € 72,00 optelt, komt
men € 161,00 + € 72,00 = € 233,00 euro. Dat is vrijwel gelijk aan het bedrag dat thans
zou gelden voor een kilometerforfait van 10.000 kilometer.
Individuele inkomenstoeslag
De individuele inkomenstoeslag is een toeslag die de gemeente eenmaal per jaar kan
toekennen als blijkt dat de aanvrager een langdurig laag inkomen heeft, geen vermogen
heeft, en gelet op de omstandigheden geen zicht heeft op inkomensverbetering. In de
praktijk blijkt dat sommige gemeenten de toeslag uitkering in de vorm van bonnen en
andere gemeenten een bedrag uitkeren. De hoogte van het toegekende bedrag verschilt
per gemeente. De toeslag wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd en voor het vtlb tot op
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heden toegerekend aan de maand waarin het wordt ontvangen.
De werkgroep Vtlb neemt in ogenschouw dat het in alle gevallen gaat het om mensen die
op het bestaansminimum zitten. Hun inkomen is meestal lager dan het berekende Vtlb.
Om die reden stuit verrekening per jaar op grote weerstand vanuit de praktijk. De
werkgroep Vtlb mede daarom heeft besloten dat de jaarlijkse toeslag door 12 gedeeld
kan worden en maandelijks bij het inkomen moet worden opgeteld. Omdat het een
uitkering achteraf is, dient het bedrag in de 12 voorgaande maanden bij het inkomen
geteld te worden. In sommige dossiers leidt dit tot een kleine afdracht, in andere
dossiers zal het totale inkomen beneden het Vtlb blijven.
Voorbeeld: Een schuldenaar is op 1 november 2016 tot de wsnp toegelaten. Vanaf het
begin van de wsnp heeft hij een inkomen van € 1.000,- gehad. Zijn vtlb bedraagt
€ 1.025,00. Hij ontvangt op 1 augustus 2017 een individuele inkomenstoeslag van
€ 480,00. Achteraf wordt nu maandelijks een bedrag van € 40,00 bij het inkomen
opgeteld, hiermee komt het inkomen op € 1040,00. Dan mag hij 10 x € 25,00 =
€ 250,00 behouden, de rest vloeit naar de boedel.
Loonbeslag bij partner die niet in de regeling zit
De volgende situatie wordt vaak geschetst: een paar, geen gemeenschap van goederen,
niet beiden in de regeling en bij partner B is loonbeslag gelegd? Wat moet je nu invullen
bij het inkomen van partner B: Het inkomen waar partner B eigenlijk recht op heeft of
het inkomen wat hij daadwerkelijk ontvangt?
Het uitgangspunt van de werkgroep is om altijd uit te gaan van de daadwerkelijk
ontvangen inkomsten. Per 1-7-2017 geldt dit uitgangspunt ook voor deze situatie. Door
bij partner B de hoogte van de beslagvrije voet op te nemen als inkomen in plaats van
het totale inkomen, zal het Vtlb van A iets stijgen, maar deze stijging is noodzakelijk om
rond te komen van het gezamenlijk beschikbaar budget.
Als partner B ook een schuldregelingstraject (of Wsnp) aanvraagt, wat raadzaam is, kan
het Vtlb van A nog meer stijgen, omdat ook gezamenlijke kosten in het nominaal bedrag
overgeheveld kunnen worden. Het zal voor partner B echter niet altijd mogelijk zijn om
toegelaten te worden tot een schuldregeling.

Het rechtstreeks aanbieden van rechtshulp door een
advocatenkantoor op grond van een schuldsaneringspublicatie in de Staatscourant is onrechtmatig
Het rechtstreeks aanbieden van rechtshulp door een advocatenkantoor op grond van een
schuldsaneringspublicatie in de Staatscourant is onrechtmatig. De rechtbank NoordNederland heeft op 3 mei 2017 geoordeeld dat een advocatenkantoor geen personen
mag benaderen op basis van de Wsnp-publicatie in de Staatscourant.
De kwestie gaat over een vrouw waarop de Wsnp van toepassing is verklaard. Ter
bescherming en kennisgeving van schuldeisers worden de gegevens van personen
waarop de Wsnp van toepassing is verklaard gepubliceerd in de Staatscourant. Een
advocatenkantoor gebruikte die publicatie om de vrouw te benaderen voor het aanbieden
van juridisch advies. De vrouw heeft zich hiertegen verzet.
De rechtbank bepaalt dat het overtypen van gegevens uit de Staatscourant – zelfs als
deze gegevens niet worden opgeslagen - als verwerking van persoonsgegevens kan
worden aangemerkt. Het verwerken van persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan als
daarvoor een gerechtvaardigd belang aanwezig is. Volgens de rechtbank heeft het
advocatenkantoor verzuimd om uit te leggen welk ‘gerechtvaardigd belang’ het kantoor
heeft bij het verwerken van de persoonsgegevens. Ook geeft de rechtbank aan dat met
het verwerken van de persoonsgegevens een inbreuk is gemaakt op de ‘belangen en
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fundamentele rechten’ van de vrouw. De vrouw is immers door het onverwachts vinden
van de brief op haar deurmat geschrokken en geëmotioneerd.
De rechtbank kent de vrouw een immateriële schadevergoeding van €100 toe. Het
advocatenkantoor is verder veroordeeld in de proceskosten van de vrouw, begroot op
€1.192,00.
Hier vindt u de volledige uitspraak.
Bureau Wsnp heeft eerder bericht over het probleem dat sommige advocaten ongewenst
klanten werven die een Wsnp-traject doorlopen. (Zie nieuwsitem 1 en 2.) Het lijkt er op
dat deze uitspraak een hulpmiddel kan zijn om wervende advocaten te stoppen. Graag
monitoren wij of het probleem na deze uitspraak stopt. Krijgen uw cliënten toch nog dit
soort brieven? Meld dit dan bij ons, dan kijken wij wat wij er aan kunnen doen. Stuur de
details naar infowsnp@rvr.org.

Tolk- en vertaaldiensten voor Wsnp-bewindvoerders
Tijdens de Wsnp kunnen Wsnp-bewindvoerders tolkdiensten aanvragen bij TVcN en
vertaaldiensten bij Concorde. De kosten worden vergoed door de Raad voor
Rechtsbijstand.
Ook voor het uitvoeren van het moratorium, dwangakkoord en voorlopige voorziening
kan de bewindvoerder van deze diensten gebruik maken. Hiervoor geldt de voorwaarde
dat de bewindvoerder deelneemt aan het arrangement.
Aanvraag tolkdienst
De bewindvoerder vraagt de diensten rechtstreeks aan bij TVcN en Concorde. Vermeld
het rekest- of insolventienummer als het gaat om een toevoeging tijdens de Wsnp.
Vermeld het toevoegnummer voor het moratorium, dwangakkoord en voorlopige
voorziening (de voorfase).
Maximum aantal woorden
Voor vertaaldiensten geldt een maximum van 2.500 woorden. De Raad kan in
uitzonderingsgevallen toestemming verlenen voor overschrijding van dat aantal woorden.
De bewindvoerder moet hiervoor een onderbouwing van de aanvraag geven en een
offerte bij Concorde opvragen.
Als de Raad instemt met de overschrijding van het aantal woorden, zal de Raad dit per email aan de aanvrager terugkoppelen. De aanvragen kan vervolgens de opdracht
uitzetten bij Concorde.

Nieuw aanvraagformulier toevoeging
Om ingeschreven Wsnp-bewindvoerders nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft de
Raad een nieuw aanvraagformulier voor een toevoeging ontwikkeld. Dit formulier vindt u
hier.
Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier voortaan te gebruiken. Dit is met name
belangrijk voor bewindvoerders die gebruik maken van het arrangement.
Heeft u nog op- of aanmerkingen? De afdeling die toevoegingen verwerkt helpt u graag.
U kunt dan een e-mail sturen naar info@rvr.org, ter attentie van mevrouw C. Remmers
en/of mevrouw J. Thijs. Ook kunt u telefonisch contact opnemen via 088-787 1000 en
vragen naar een van voornoemde personen.
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Wijziging betaaldatum juli
In juli worden de subdidies niet op de streefdatum van 6 juli uitbetaald. De reden
hiervoor is dat de Raad voor Rechtsbijstand overstapt op een ander betalingssysteem.
Het systeem is uiteraard getest, maar kan nog wat opstartproblemen opleveren. Daarom
kiest Bureau Wsnp ervoor om de grote betaalronde van de subsidies één week uit te
stellen, zodat eventuele haperingen in het systeem verholpen zijn.

Veelgestelde vragen over de verrekening van het
voorschot
Bij de helpdesk komen veel vragen van bewindvoerders binnen over subsidieverzoeken
en over de verrekening van het voorschot. De belangrijkste vragen over de verrekening
van het voorschot willen wij onder jullie aandacht brengen.
Ik heb in een zaak de volledige vergoeding uit de boedel kunnen opnemen.
Wanneer wordt het voorschot gecrediteerd?
De snelste manier is om een e-mailbericht te sturen naar subsidies@bureauwsnp.nl. In
dit bericht vermeldt u het insolventienummer, de naam van saniet en de mededeling dat
u geen declaratieverzoek zult indienen. Wij verwerken dit bericht als een 'nuldeclaratie'
en bij de eerstvolgende betaalronde wordt het voorschot gecrediteerd.
Als u geen bericht stuurt, krijgt u op een later moment bericht van ons over de
creditering. In dat bericht vragen we of in een afgesloten schuldsaneringszaak nog een
subsidieverzoek ingediend zal worden of dat we kunnen overgaan tot creditering van het
voorschot. Binnenkort verandert we deze werkwijze. We informeren u hierover in de
volgende Nieuwsflits.
Ik heb subsidieverzoeken ingediend, maar ik heb geen geld en geen rekeningcourant overzicht ontvangen
De voorschotten die wij crediteren worden verrekend met de nieuwe voorschotten en
met de uit te keren subsidiebedragen. Dit ziet u normaliter terug op het rekeningcourantoverzicht.
Het kan voorkomen dat het bedrag dat wij aan u uitbetalen lager is dan het bedrag dat
wij crediteren. Stel dat u recht heeft op € 1200,00 aan subsidie en er staat € 1600,00
aan voorschotten klaar om te crediteren. In dit geval ontstaat een ‘negatief’ saldo en
vindt er geen betaling plaats. De verrekening wordt dan uitgesteld totdat het uit te keren
subsidiebedrag voldoende is en er na verrekening een ‘positief’ saldo overblijft.
Tot voor kort ontving een bewindvoerder hierover geen bericht van ons. Wij stuurden
alleen een rekening-courantoverzicht als er een betaling had plaatsgevonden. Inmiddels
is deze werkwijze aangepast en sturen we ook een bericht als er sprake is van een
‘negatief’ saldo. Deze berichten worden handmatig opgesteld en op een later tijdstip
verzonden.
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Verrekening door het UWV in strijd met de
Faillissementswet, of niet?
Op 2 mei 2017 heeft het Hof Amsterdam een interessant arrest gewezen over de
verrekeningsbevoegdheid van het UWV. In de zaak vordert het UWV op grond van
terugvorderingsbesluiten bedragen, die op grond van de Ziektewet aan saniet zijn
uitgekeerd. Ter verrekening van de schuld houdt het UWV per vier weken een bedrag in
op het ziekengeld van saniet. Vervolgens spreekt de rechter de toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling uit op saniet. Het UWV zet ook na uitspraak van de
toepassing van de Wsnp de verrekening op het ziekengeld van saniet voort. De
bewindvoerder is het hiermee niet eens. Het Hof stelt de bewindvoerder in het gelijk.
Beoordeling Hof
Het Hof geeft de bewindvoerder gelijk in zijn oordeel dat artikel 307 lid 1 Fw zich verzet
tegen de verrekening door het UWV.
Laatstgenoemde bepaling houdt het volgende in:
Hij die zowel schuldenaar als schuldeiser is van de persoon ten aanzien van wie de
schuldsaneringsregeling is uitgesproken, kan zijn schuld met zijn vordering ten
aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, slechts verrekenen indien
beide zijn ontstaan vóór de uitspraak tot de toepassing van de
schuldsaneringsregeling.
Het Hof geeft aan dat voor de toepassing van artikel 307 Fw de vaststelling dat saniet
vóór de uitspraak van de wettelijke schuldsanering geen aanspraak had op ziekengeld
over de periode gelegen ná de uitspraak van de wettelijke schuldsanering, volstaat. Dit
betekent dat de verrekening voor zover het UWV deze heeft toegepast na uitspraak Wsnp
in strijd is geweest met het bepaalde in artikel 307 lid 1 Fw. Volgens het Hof is het recht
op ziekengeld (althans een gedeelte daarvan) aldus ontstaan ná datum uitspraak
toepassing wettelijke schuldsanering.
Terugblik
In oktober 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een soortgelijke zaak behandeld. In
die zaak ging het om het recht op uitkering op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Het Hof heeft in deze zaak beslist dat artikel
307 Fw zich niet verzet tegen de verrekening door het UWV. Het recht op een WAOuitkering ontstaat indien en zodra is voldaan aan de daarvoor op grond van de WAO
geldende eisen. Dit recht blijft bestaan indien en zolang een belanghebbende aan de door
de wet gestelde eisen blijft voldoen. Dit brengt met zich dat zowel de schuld van het
UWV op saniet als de vordering van het UWV op saniet reeds was ontstaan vóór de
uitspraak tot toepassing van de wettelijke schuldsanering. Artikel 307 lid 1 FW mist
toepassing. Het UWV mag verrekenen.
Conclusie
In (bijna) gelijke situaties zijn twee verschillende arresten gewezen. Dit zorgt uiteraard
voor onduidelijkheid. In deze kwestie is dan ook besloten om een cassatieberoep in het
belang der wet in te stellen. Tevens staat op dit moment voor het UWV nog de
mogelijkheid open om in cassatie te gaan tegen het arrest van het Hof Amsterdam.
De volledige uitspraken kunt u hier terugvinden:



Arrest Hof Amsterdam
Arrest Hof Arnhem-Leeuwarden
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Verslag bewindvoerdersbijeenkomst inzake
automatisering
Bureau Wsnp heeft op afgelopen dinsdag 20 juni in Utrecht een bijeenkomst
georganiseerd voor alle Wsnp-bewindvoerders. Het doel van de bijeenkomst was uitleg te
geven over het vernieuwen van de automatisering van Bureau Wsnp en om van
bewindvoerders te horen wat hun wensen zijn voor een nieuw systeem.
Ruim 45 bewindvoerders hebben afgelopen dinsdag de reis naar Utrecht gemaakt.
Daarnaast waren ook (beleids)medewerkers van de Rechtspraak aanwezig. Bureau Wsnp
is blij dat zovelen gehoor hebben gegeven aan de oproep om mee te denken over
vernieuwing en automatisering van het Wsnp-proces. Via deze weg willen wij u daarvoor
nogmaals bedanken.
Teamleider Liselotte Maas heette iedereen van harte welkom en sprak haar waardering
uit voor het feit dat de aanwezigen bereid zijn hun tijd en moeite hierin te
investeren. Alle aanwezigen mochten hun wensen kenbaar maken. Liselotte gaf wel aan
dat zij niet kan beloven dat alle wensen vervuld worden.
Hierna was het woord aan Peter de Zwart, projectmanager vernieuwing van het ICTlandschap van de Raad voor Rechtsbijstand, waarvan Bureau Wsnp een onderdeel is. Hij
schetste een beeld van het automatiseringsproces binnen de Raad voor Rechtsbijstand en
gaf aan wat de uitgangspunten zijn: uitgaan van standaardapplicaties en vervangen van
de huidige processen.
Voor Bureau Wsnp betekent dit dat we de gehele Wsnp-keten in ogenschouw nemen,
actief verbinding leggen met de bewindvoerders als “klant” van ons systeem en met de
Rechtspraak als “opdrachtgever” voor onze klanten en beheerder van de brongegevens.
Pieter Buitenhuis heeft als procesontwerper de procesketen Wsnp toegelicht. Van een
burger die schulden heeft tot de financiële afwikkeling van een Wsnp-zaak. in het Wsnpproces komen we verschillende partijen tegen: de burger, de gemeente, de rechtbank,
de Wsnp-bewindvoerder en Bureau Wsnp. Dankzij de procesplaten wordt duidelijk welke
partij wanneer waar in beeld komt tijdens dit proces.

Na de pauze was er een actieve rol voor de bewindvoerders. In groepjes gingen zij
ideeën formuleren op de vraag: Wat kan Bureau Wsnp betekenen in onze gezamenlijke
doelstelling om een schuldenvrije toekomst te bieden aan burgers?”. Daarna mocht elke
groepje de suggesties van een andere groep waarderen door middel van stickers. 30 van
de in totaal 60 stickers zijn geplakt bij de suggestie om Bureau Wsnp meer voorlichting
te geven en ‘reclame’ voor de Wsnp te maken, met als goede tweede meer aandacht
voor de aansluiting van het minnelijk traject op het wettelijk traject. Tegelijkertijd werd
opgemerkt dat we de belangen van de schuldeisers niet uit het oog moeten verliezen.
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Vervolgens behandelden Peter en Pieter een tiental stellingen. In deze stellingen waren
de keuzes verwerkt die Bureau Wsnp had gemaakt. Gebleken is dat de bewindvoerders
behoefte hebben aan het flexibel kunnen omgaan met de huidige voorschotten. Verder
willen zij de administratieve last zo klein mogelijk houden. Bewindvoerders maken zich
daarnaast zorgen of het nieuwe proces voldoende aansluit op de digitalisering van de
Rechtspraak/Kei. Om deze reden was het fijn dat een delegatie van de Rechtspraak
aanwezig was. Een goede afstemming is noodzakelijk om tot een duidelijke taakverdeling
te komen voor het nieuwe proces.

Aan het einde van de ochtend bedankte Liselotte Maas de aanwezigen voor hun komst.
Het was zeer prettig te zien dat de bewindvoerders met Bureau Wsnp willen meedenken.
Niet alleen over de automatisering, maar ook over bredere doelstellingen en daarbij ook
kritische aandachtspunten naar voren brengen.
Deze bijeenkomst krijgt na de zomer een vervolg als er meer duidelijk is over het nieuwe
systeem en hoe dit eruit gaat zien. In de tussentijd kunnen bewindvoerders binnen hun
organisatie nadenken over de tien stellingen en hun reactie sturen naar Bureau Wsnp op
infowsnp@rvr.org.
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Juli

Herzien: vtlb-calculator juli 2017
In de vtlb-calculator van juli 2017 is een kleine fout geslopen. De norm Participatiewet
voor een (echt)paar is per abuis ingevoerd voor een bedrag van € 1.333,84. Dat moet
zijn € 1.338,84. Deze verschrijving leidt tot een iets lager vrij te laten bedrag bij
(echt)paren. De calculator is inmiddels door softwareontwikkelaar Kred‘it aangepast, het
ZIP-bestand en het exe-bestand zijn opnieuw op de website geplaatst. De nieuwe plug-in
versie is aan de softwareleveranciers gestuurd.
We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ook een kleine wijziging in het
vtlb-rapport door te voeren. Uit de eerste reacties op het rapport blijkt dat de paragraaf
over de correctie van de gemeentelijke lasten niet duidelijk genoeg is. Om deze reden is
de tekst in paragraaf 1.6, vierde aandachtsstreepje, aangepast. Het rapport is ook
opnieuw gepubliceerd.

Monitor Wsnp 13e meting, over het jaar 2016
In de Monitor Wsnp is deze keer, naast het onderzoek naar de vaste set van gegevens,
aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin rechtbanken gebruik maken van
de vereenvoudigde procedure. Verder is onderzoek gedaan naar de verschillen tussen de
rechtbanken bij het toelaten van verzoekers Wsnp én er is gekeken naar het
benoemingenbeleid van de rechtbanken.
Hier vindt u het verslag.

Bijeenkomst Belastingdienst en bewindvoerders
Op 20 september organiseert de Belastingdienst samen met Bureau Wsnp een
kleinschalige bijeenkomst voor bewindvoerders. Tijdens deze bijeenkomst zal de
Belastingdienst allereerst uitleg geven over het ontstaan en de organisatie van het
Landelijk Incassocentrum. Daarnaast willen zij graag horen waar bewindvoerders
tegenaan lopen (zowel inhoudelijk als procedureel) en tevens zullen zij vertellen waar zij
tegen aan lopen. Doel is om de samenwerking tussen bewindvoerders en de
Belastingdienst te verbeteren.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in Amsterdam, van 10:00 tot 13:30 uur. U kunt zich
voor deze bijeenkomst opgeven door een mail te sturen naar infowsnp@rvr.org. Het
aantal plaatsen is beperkt, bij veel aanmeldingen bekijken we of er een tweede
bijeenkomst georganiseerd kan worden.

Verzenden rekeningcourant-overzichten vertraagd
Op dit moment ervaren wij problemen bij het opstellen van de rekening-courant
overzichten voor een groot aandal bewindvoerders. Wij zetten ons in om het probleem zo
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spoedig mogelijk te verhelpen. Wij verwachten – maar kunnen niet garanderen – dat de
rekeningcourant-overzichten in begin aankomende week verstuurd worden.
De problemen doen zich voor doordat wij zijn overgestapt naar een nieuw
betalingssysteem, zoals vermeld in dit nieuwsartikel.

Problemen met de webformulieren; binnenkort nieuwe
formulieren
In de webformulieren – verzoekschriften Wsnp en Recofa-formulieren – komen
regelmatig problemen voor. Deze problemen doen zich vooral voor bij het tussentijds
opslaan en/of het openen van gegevens. Dit probleem kan om technische redenen niet
worden opgelost . Daarom stoppen wij na 31 december 2017 met het aanbieden van de
webformulieren. Ter vervanging bieden wij nu alternatieve verzoekschriften Wsnp aan.
Vervangende Recofa-formulieren publiceren wij nog vóór 31 december 2017.
Lees meer over de nieuwe verzoekschriften Wsnp in de nieuwsflits september 2017.
Webformulieren beschikbaar tot en met 31 december 2017
Wilt u toch de webformulieren gebruiken, dan kan dat tot en met 31 december 2017. U
moet hierbij rekening houden dat het tussentijds opslaan mogelijk niet goed functioneert.
Waardoor werk verloren kan gaan. Wij waarschuwen voor dit risico in elk formulier, in de
rode banner. De rode banner wordt niet geprint zolang u de printknop onderaan de
pagina gebruikt.
Ook zonder de mogelijkheid van opslaan kunt u de formulieren gewoon blijven
gebruiken. U moet een formulier dan wel in één keer volledig invullen en printen of
opslaan als pdf. Let op: uw invoer wijzigen naderhand is dan niet meer mogelijk!
Heeft u vragen?
Neem dan op werkdagen tussen 9:00 en 13:00 uur contact met ons op via tel 088 - 787
1910 of stuur een e-mail naar infowsnp@rvr.org.

Nieuwe Leergang Wsnp start op 8 september 2017
Op 8 september aanstaande start de 2017-editie van de basisopleiding Leergang Wsnp.
Een startende Wsnp-bewindvoerder (niet zijnde advocaat) is verplicht deze opleiding met
succes te voltooien voordat hij/zij benoemd kan worden in Wsnp-zaken. Na voltooiing
van de basisopleiding kan de bewindvoerder worden geregistreerd in het Wsnp-register.
(Zie artikel 2.1.3 beleid.)
Door het afnemende aantal deelnemers wordt de leergang nog slechts éénmaal per jaar
gepland. Schrijf op tijd in als u dit jaar nog wilt deelnemen of als uw organisatie een
medewerker wilt laten deelnemen. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.
Let op! De eerstvolgende leergang zal pas weer in september 2018 worden gepland.
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Wijziging Faillissementswet: accountant verplicht tot het
overhandigen van de administratie van gefailleerde
Op 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden. Deze wet heeft
tot doel de positie van de curator in een faillissement te versterken. In dit bericht
informeren wij u over het nieuwe artikel 105b Fw. Dit artikel geldt namelijk ook voor de
Wsnp-bewindvoerder.
In artikel 105b Fw is het volgende opgenomen:
1. Als de curator de administratie opvraagt zijn derden met inbegrip van
accountantsorganisaties en een externe accountant verplicht om deze, inclusief de
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, af te geven of
inzichtelijk te maken.
2. In afwijking van artikel 60 Fw kunnen derden geen beroep op een retentierecht doen
ten aanzien van de administratie van de gefailleerde die zij in de uitoefening van hun
beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, onder zich hebben als de curator die
administratie op grond van het eerste lid heeft opgevraagd.
3. Elk beding dat strijdig is met het bepaalde in het eerste of tweede lid is nietig.
Wanneer een persoon failliet gaat, kan de curator de administratie voortaan opeisen bij
derden, waaronder IT-leveranciers, accountants en cloud providers. De wet gaat zelfs zo
ver met de eis dat ook middelen om de administratie ‘binnen redelijke tijd leesbaar te
maken’ moeten worden aangeleverd. De kosten die de derde maakt voor het aanleveren
van de (administratie)gegevens kunnen worden doorbelast. Niet meewerken aan de
gegevensverstrekking is strafbaar.
Via de schakelbepaling van artikel 327 Fw kan ook de Wsnp-bewindvoerder een beroep
doen op artikel 105b Fw. (Met de Wet versterking positie curator wordt namelijk ook
een wijziging in artikel 327 Fw doorgevoerd; artikel 327 Fw verwijst voortaan naar
artikel 105b Fw in plaats van 105 Fw.). Hier vindt u de Wet versterking positie curator
met daarin alle wijzigingen.
Hier vindt u de Wet versterking positie curator met daarin alle wijzigingen.
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Nieuwsflits: juli

Aanpassingen in het declaratieproces

Waarom gaat er iets veranderen?
Inmiddels werken we alweer bijna vier jaar met de nieuwe vergoedingensystematiek. Het
aantal subsidieverzoeken dat maandelijks wordt ingediend blijft nog steeds toenemen.
Dit legt een grote druk op de beschikbare tijd van de medewerkers van Bureau Wsnp.
Bovendien voldoet het huidige systeem niet meer aan de eisen en is het niet ingesteld op
de nieuwe vergoedingensystematiek. Daarom start Bureau Wsnp in het najaar van 2017
met het bouwen van een nieuw computersysteem. De bouw neemt de nodige tijd in
beslag. Tot we het nieuwe systeem in gebruik kunnen nemen is de werkwijze daarom
nog niet optimaal.
Wel hebben we gekeken naar welke knelpunten wij op dit moment ervaren en welke
daarvan via vrij eenvoudig door te voeren aanpassingen op korte termijn verbeterd
kunnen worden.
Wat gaat er veranderen
De belangrijkste wijzigingen die wij gaan doorvoeren zijn:
1. wij stoppen met het op high trust-basis aanpassen van een zaaksoort;
2. wij gaan de subsidieverzoeken digitaal verwerken;
3. wij vragen bewindvoerders meer verantwoordelijkheid te nemen bij het indienen van
een subsidieverzoek, of het laten crediteren van het voorschot.
Wat betekent dit voor bewindvoerders?
1. Bureau Wsnp stopt met het op high trust-basis aanpassen van een zaaksoort.
De laatste jaren hoeven er bij een verzoek om aanpassing van de zaaksoort geen
bewijsstukken meegestuurd te worden. De aanpassing wordt op high trust-basis
verwerkt en pas op een later tijdstip steekproefsgewijs gecontroleerd.
Dit blijkt tot problemen te leiden wanneer een aanpassing zaaksoort nog niet is
gecontroleerd op het moment dat een zaak is geëindigd. Komt er een subsidieverzoek
binnen en de zaaksoort in het verzoek is anders dan in het CDS bij Bureau Wsnp staat,
dan vragen wij bij de bewindvoerder alsnog gegevens op om de zaaksoort te
onderbouwen. Dit vertraagt de verwerking van het subsidieverzoek. Daarom is besloten
te stoppen met het op high trust-basis aanpassen van de zaaksoort.
Dit betekent dat voortaan bij een verzoek om aanpassing van particulier naar
ondernemer als bewijs mee gestuurd moet worden:
1. een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat er sprake is geweest
van een bedrijf in de 5 jaar voorafgaand aan toelating tot de Wsnp;
2. én er moet aangetoond worden dat minimaal 20% van de totale schuldenlast uit de
onderneming voortkomt.
Bij een omzetting van een dubbele zaak naar twee enkele zaken moet aangetoond
worden dat er sprake is van:
1. een huwelijk op huwelijkse voorwaarden door een kopie van de vastgestelde
huwelijkse voorwaarden te overleggen;
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2. óf van samenwoning zonder huwelijk, door overlegging van een uittreksel uit het GBA
óf het verzoekschrift ex artikel 284 Fw van deze schuldenaren waarin aangetoond
wordt dat het hier om samenwonenden gaat.
Is er sprake van een verzoek tot ontbinding van een dubbele zaak, dan moet aangetoond
op welke datum de zaak ontbonden is. Hiervoor geldt:
1. de datum waarop het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank;
2. óf de datum waarop het feitelijk samenwonen is verbroken.
Bij een aanpassing van een enkele zaak naar een dubbele zaak óf bij aanpassing van een
ondernemer naar een particulier hoeven geen bewijzen meegestuurd te worden.
Wat betekent dit nog meer?
1. Aanpassingen high trust tot op heden
De aanpassingen die in de afgelopen periode nog op high trust-basis zijn doorgevoerd
worden via een steekproef gecontroleerd. U krijgt voor eind september 2017 bericht in
welke zaken u nog bewijsstukken moet aanleveren.
2. Automatische koppeling CDS van 2 personen op 1 adres op juistheid beoordelen
Op de rekening-courant overzichten ziet u, op het moment dat het voorschot van €
800,00 wordt overgemaakt, terug hoe een zaak bij Bureau Wsnp geregistreerd staat.
Twee zaken worden gekoppeld tot een dubbele zaak wanneer een tweede persoon op
hetzelfde adres woont en binnen een jaar na toelating van de eerste schuldenaar wordt
toegelaten in de Wsnp. Voor deze tweede persoon wordt dan geen voorschot uitbetaald.
Op de rekening-courant overzichten ziet u deze partners dan ook niet terug. Om te
voorkomen dat een zaak ten onrechte wordt gekoppeld aan een eerder toegelaten
schuldenaar, krijgt u vanaf september 2017 maandelijks een overzicht van de zaken die
door CDS automatisch zijn gekoppeld.
2. Bureau Wsnp gaat de subsidieverzoeken digitaal verwerken
Momenteel worden alle subsidieverzoeken nog uitgeprint en handmatig verwerkt. Dit is
een tijdsintensief proces. Daarom is besloten om voortaan de verzoeken digitaal te
verwerken.
De meeste bewindvoerders dienen de subsidieverzoeken al digitaal in, maar ook
diegenen die het tot nu toe per post toesturen, wordt verzocht voortaan de verzoeken
per e-mail toe te sturen.
Om de verzoeken makkelijk te kunnen verwerken ontvangen we graag per e-mail één
verzoek, dus voor twee enkele particulieren (of twee enkele ondernemers) graag twee
aparte e-mails.
Verder willen we u vragen om de bijlagen als aparte documenten bij te voegen en deze
documenten in de onderwerp regel duidelijk te benoemen.
De bijlagen die bij een verzoek bijgevoegd moeten worden, zijn:
1. het door de bewindvoerder ondertekende declaratieformulier;
2. de door de bewindvoerder ondertekende berekening vergoeding en vaststelling salaris
(de berekening);
3. het eindvonnis (en indien van toepassing een vonnis van het Hoger Beroep);
4. het mutatie-overzicht of de boedelafschriften vanaf datum eindverslag (bedrag dat op
de berekening staat) tot aan boedelstand nul.
Belangrijke aandachtspunten hierbij blijven:


een verzoek pas kan worden ingediend op het moment dat de boedelrekening is
opgeheven (of wanneer het niet mogelijk is om na opheffing nog boedelafschriften uit
te draaien, wanneer het boedelsaldo op nul staat);
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uit de stukken moet blijken welk bedrag uit de boedel is opgenomen aan salaris. Dit
kan door overlegging van het eindvonnis waarin de hoogte van het salaris wordt
genoemd en vervolgens de mutaties tot aan boedelstand nul.
Wordt er geen bedrag genoemd in het eindvonnis dan kan d.m.v. de berekening óf
met het financieel eindverslag aangetoond worden welk bedrag tot aan datum
eindverslag uit de boedel kon worden opgenomen. Ook dan moeten de laatste
mutaties bijgevoegd worden tot aan boedelstand nul;
indien een dossier tussentijds is overgenomen door een tweede bewindvoerder, moet
duidelijk aangegeven worden welk bedrag de eerste bewindvoerder al heeft
opgenomen en welk bedrag de tweede bewindvoerder heeft opgenomen van de
boedelrekening
het is belangrijk dat de bewindvoerder vooraf controleert dat de zaaksoort die op het
rekening-courant overzicht staat overeen komt de zaaksoort die in het
declaratieverzoek staat. En wanneer dit niet overeenkomt, bewijsstukken meestuurt
waaruit de juiste zaaksoort blijkt, indien dit nodig is om het verzoek te kunnen
verwerken (zoals hierboven staat beschreven);
het declaratieverzoek kan pas kan worden verwerkt nadat deze in het Centraal
Insolventie Register (CIR) is beëindigd. Dit kan betekenen dat een verzoek even bij
ons stil ligt voordat dit verwerkt wordt. Wij houden zelf via een maandelijks overzicht
bij of een zaak inmiddels is beëindigd en dus verwerkt kan worden.

3. Afwikkelen beëindigde zaken
Minder frequent bewindvoerders benaderen
Zaak met uitdeling, zonder subsidie
Wanneer een zaak eindigt met uitdeling, dan is de verwachting dat er geen
subsidieverzoek komt en Bureau Wsnp het verstrekte voorschot kan crediteren.
Op dit moment versturen we de bewindvoerder een bericht op het moment dat drie
maanden na beëindiging in het CIR er nog geen subsidieverzoek is ingediend. In dit
bericht wordt aangegeven dat, wanneer er vanaf dat moment er binnen een maand geen
subsidieverzoek wordt ingediend, het voorschot met de eerstvolgende subsidiebetaling
wordt gecrediteerd.
Vanaf augustus 2017 versturen we deze berichten niet meer maandelijks, maar voortaan
een keer per kwartaal.
Zaak zonder uitdeling, met subsidie
Bij die zaken, die eindigen zonder uitdeling, verwachten wij dat er subsidie betaald moet
worden. Voor deze beëindigingen sturen wij nu na drie maanden de bewindvoerder
bericht dat deze een subsidieverzoek kan indienen en na zes maanden sturen wij
hiervoor een herinnering.
Per augustus 2017 gaan we slechts één keer, zes maanden na beëindiging in het CIR,
een bericht hierover sturen. Wordt er binnen een maand geen declaratie ingediend, dan
crediteren we bij de eerstvolgende subsidiebetaling het voorschot.
Mogelijkheid indienen nul declaratie
Wilt u niet wachten tot wij het voorschot crediteren? Dan kunt u een zogenaamde nul
declaratie indienen. Hiervoor moet de zaak wel als beëindigd geregistreerd staan in het
CIR.
Een nul declaratie kan worden ingediend door een e-mailbericht te sturen naar
subsidie@bureauwsnp.nl. In dit bericht moet staan:
1. het insolventienummer
2. de naam van de schuldenaar;
3. én de mededeling dat er geen subsidieverzoek wordt ingediend.
Vervolgens wordt bij de eerstvolgende betaalronde het voorschot gecrediteerd.
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Samengevat
De belangrijkste wijzigingen voor u zijn dus:
1. Voortaan geen aanpassingen zaaksoort meer op high trust-basis. Er moeten
bewijsstukken meegestuurd worden bij omzetting van dubbel naar twee enkele
zaken, van particulier naar ondernemer én van dubbel naar twee ontbonden zaken.
2. De zaaksoorten die in de afgelopen periode zijn aangepast worden via een steekproef
gecontroleerd. U krijgt nog bericht van welke zaken u bewijsstukken moet
aanleveren.
3. Declaraties moeten per augustus 2017 digitaal aangeleverd worden met
bewijsstukken in aparte bijlagen. In de onderwerp regel van de bijlagen staat
vermeld om welke bijlage het gaat.
4. Declaraties kunnen pas worden ingediend nadat de boedelrekening is opgeheven (of
saldo op nul staat) en worden pas door ons verwerkt als de zaak in het CIR is
beëindigd.
5. Minimaal drie maanden na beëindiging in het CIR ‘met uitdeling’ stuurt Bureau Wsnp
een overzicht van de zaken waarin er nog geen subsidieverzoek is ingediend met het
bericht dat het voorschot gecrediteerd zal gaan worden.
6. In zaken die eindigen ‘zonder uitdeling’ wordt na 6 maanden, als er geen
declaratieverzoek is ingediend, één herinnering gestuurd. Wordt hierop niet
gereageerd dan wordt het voorschot gecrediteerd.
7. De mogelijkheid van het indienen van een nul declaratie blijft bestaan.
Verder is sinds kort nieuw ingevoerd:
1. Er wordt sinds kort maandelijks een overzicht rondgestuurd in het geval er niets
uitbetaald kan worden omdat het te verrekenen bedrag aan voorschotten hoger ligt
dan het uit te betalen bedrag aan subsidies.
2. Vanaf september 2017 wordt maandelijks een overzicht verstuurd van de zaken die
door CDS automatisch zijn gekoppeld.
3. Met ingang van september 2017 worden de rekening courant overzichten niet meer
op vrijdag, maar op de eerstvolgende maandag na de betaling verstuurd.
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Augustus

Schunal-vorderingen en/in de WSNP
Afgelopen maand is Bureau WSNP benaderd door de Nationale Ombudsman in verband
met een onderzoek door de Ombudsman naar de zogenaamde SCHUNAL-vorderingen (en
-meldingen). SCHUNAL staat voor ‘schuldig nalatig’ in het betalen van afdracht
premieheffing AOW. Als iemand verzuimt om de verschuldigde premies over een bepaald
jaar te voldoen, dan meldt de belastingdienst dit aan de SVB. De SVB beoordeelt of de
premieplichtige een verwijt valt te maken over deze nalatigheid. Dit leidt in bepaalde
gevallen wel en andere niet tot een korting op de later door de betreffende schuldenaar
te ontvangen AOW. Er is geen helderheid over de exact handelwijze hierin en ook is er
onduidelijkheid bij burger en andere partijen over de status en opeisbaarheid van deze
vorderingen in relatie tot een WSNP traject (en trouwens ook tot een minnelijk traject).
Een cruciale vraag is ook of de schone lei zich uitstrekt tot meer dan financiële zaken,
dus ook bijvoorbeeld tot een intrekking van een SCHUNAL melding.
Met het onderzoek hoopt de Ombudsman niet alleen te komen tot een oplossing in een
individuele casus maar ook tot helderheid voor soortgelijke zaken en de status en
gevolgen van SCHUNAL-vorderingen( en -meldingen). Bureau Wsnp heeft vanuit haar
eigen expertise en ervaringen graag gereageerd op de vragen die de Ombudsman
gesteld heeft; zij hoopt daarmee bij te dragen aan een meer uniforme insteek en
duidelijkheid voor alle partijen.
Vanzelfsprekend informeren we u als het onderzoeksrapport, vermoedelijk later dit
najaar, verschijnt.

Nieuw formulier aanvraag toevoeging
Bent u bewindvoerder en wilt u een toevoeging aanvragen omdat u bent aangemeld voor
het arrangement (*)? Dan kunt u dat sinds kort doen via een nieuw aanvraagformulier,
speciaal voor bewindvoerders. Dit aanvraagformulier is specifiek hiervoor bedoeld en
bevat daarom de juiste vragen. Vult u dus bij voorkeur niet een ander
toevoegingsaanvraagformulier in (zoals het aanvraagformulier civiel/bestuursrecht). Dat
bevat niet de juiste vragen en uw aanvraag kan dan vertraging oplopen.
Het juiste aanvraagformulier is te vinden via de website van Bureau Wsnp of via deze
pagina van de Raad.
*: Een voor het arrangement aangemelde Wsnp-bewindvoerders mag
verzoekschriftprocedures uitvoeren en komt hiervoor in aanmerking voor een
toevoeging.
Het gaat hierbij alleen om de volgende verzoekschriftprocedures, zie art. 1 lid 5 Regeling
toevoegen bewindvoerders WSNP.




moratorium ( art. 287b Fw);
dwangakkoord ( art. 287a Fw);
voorlopige voorziening ( art. 287 lid 4 Fw).

Lees meer over het arrangement op deze pagina.
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Bijeenkomst Wsnp-bewindvoerders en belastingdienst
In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitgenodigd voor de bijeenkomst van
bewindvoerders met de belastingdienst in Amsterdam (zie nieuwsitem). Zo’n 20
bewindvoerders hebben zich aangemeld, en hiermee is het maximale aantal bereikt.
Met de belastingdienst is afgesproken dat we vooraf een document zullen sturen met
vragen die leven onder bewindvoerders. De vragen die we tot nu toe hebben verzameld
via de klankbordgroep betreffen het verzoek om meer duidelijkheid te geven over
vorderingen die gesplitst zijn in een pré- en een post-Wsnp-gedeelte. Er zijn ook vragen
over de adressering van de post en over nadere uitleg van verrekening van aanslagen.
Daarnaast staan inhoudelijke vragen zoals de toepassing van de Leidraad Invordering
2008 artikel 73.2.2 op de lijst.
Hebt u nog prangende vragen voor de belastingdienst. U kunt deze tot 8 september nog
vragen insturen naar infowsnp@rvr.org. In de volgende Nieuwsbrief volgt een verslag
van deze bijeenkomst.

Verbetering merkbaar dankzij aanpassingen in het
declaratieproces
Eind juli hebben wij een aparte Nieuwsflits rondgestuurd over de aanpassingen in het
declaratieproces. Dit is noodzakelijk, omdat er maandelijks steeds meer
subsidieverzoeken binnenkomen, die wij met de beschikbare medewerkers moet
verwerken.
De belangrijkste wijzigingen zijn:





We zijn gestopt met het op high-basis omzetten van een zaaksoort. Vanaf augustus
moet bij de meeste verzoeken tot omzetting ook direct de bewijsstukken
meegestuurd worden
We verwerken de subsidieverzoeken volledig digitaal. De meeste bewindvoerders
dienden de subsidieverzoeken al digitaal in, maar ook diegenen die het tot nu toe per
post toestuurden is verzocht voortaan de verzoeken per e-mail toe te sturen. We
vragen daarbij om elk bijlage als apart document bij te voegen en deze documenten
in de onderwerpregel duidelijk te benoemen
We vragen bewindvoerders actief aan te geven dat het voorschot van € 800,00
gecrediteerd kan worden in zaken waarin geen subsidieverzoek ingediend zal worden.

Het is fijn om te constateren dat veel bewindvoerders vanaf begin augustus de verzoeken
met bijlagen opsturen op de manier die wij verzocht hebben. We merken dat we,
ondanks de vakantieperiode, deze maand veel subsidieverzoeken hebben kunnen
verwerken, en daarnaast ook veel voorschotten zullen crediteren. Bij
aanpassingsverzoeken van de zaaksoort waar nog geen bijlage is bijgevoegd, vragen we
dit alsnog op, alvorens het verzoek te verwerken.
Misschien denkt u nu: hoe zat het ook alweer met deze aanpassingen? Hier vindt u de
nieuwsflits met daarin de details.

Pagina 29 van 45

Onderzoek naar inzet, inkoop en kwaliteit van
tolkdiensten
Bent u als Wsnp-bewindvoerder ingeschreven bij de Raad? En hebt u als bewindvoerder
wel of niet een of meerdere toevoegingen aangevraagd? Dan is dit bericht interessant en
informatief voor u.
Gesubsidieerde rechtsbijstand
De Raad zorgt ervoor dat burgers goede en betaalbare hulp krijgen voor juridische
problemen. Hiervoor geeft de Raad toevoegingen af aan advocaten, mediators en
bewindvoerders. Met die toevoegingen krijgen zij subsidie voor het verlenen van
rechtsbijstand aan een rechtzoekende in Nederland.
Vergoeding van tolk- en vertaaldiensten
Een deel van die rechtzoekenden en schuldenaren beheerst de Nederlandse taal
onvoldoende of heeft documenten die vertaald moeten worden voor de procedure. In dat
geval kan de advocaat, mediator of bewindvoerder een tolkdienst aanvragen bij Tolk- en
Vertaalcentrum Nederland of een vertaaldienst bij Concorde. Onder bepaalde
voorwaarden vergoedt de Raad die diensten. Meer informatie over tolk- en
vertaaldiensten voor Wsnp-bewindvoerders vindt u hier.
Het belang van een goede tolk of vertaler
Als een burger de Nederlandse taal niet beheerst, heeft hij het recht te worden
bijgestaan door een tolk. Dit recht is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens. Als het om schriftelijke stukken gaat, is bijstand van een (beëdigd) vertaler
essentieel. Tolken en vertalers spelen dus een belangrijke rol bij een betrouwbaar
proces. Als u ervaring heeft met een schuldenaar die de Nederlandse taal niet of
onvoldoende beheerste, dan zult u de noodzaak van een kwalitatief goede tolk of vertaler
erkennen. Een foute vertolking of vertaling kan verregaande gevolgen hebben voor de
rechtsgang of een persoon.
Rapport “Don’t tolk too much”
Daarom is de kwaliteit van tolken en vertalers en hun diensten belangrijk voor een goed
verloop van een (gerechtelijke) procedure. Om te komen tot een hogere kwaliteit van
tolk- en vertaaldiensten in combinatie met een efficiënter uitvoeringsproces heeft het
ministerie van Veiligheid en Justitie ABDTOPConsult gevraagd onderzoek te doen.
ABDTOPConsult presenteerde eind januari het onderzoeksrapport “Don’t tolk too much”.
In dit rapport staan de resultaten van het onderzoek naar vormen van regie op
tolkdiensten in het domein van Veiligheid en Justitie.
Inbreng van de Raad
ABDTOPConsult voerde dit onderzoek uit samen met een projectgroep waarvan de IND,
Categoriemanagement en de Raad deel uitmaakten. De Raad richtte zich in deze
projectgroep vooral op het onderdeel kwaliteit. Deze focus is logisch aangezien de Raad
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv)
en het beheer van het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Ook de Raad leverde
in de projectgroep haar bijdrage aan de andere onderzoeksonderdelen. Zeker nu inzet en
inkoop van tolkdiensten binnen het domein van de overheid voor een belangrijk deel zijn
gekoppeld aan de afnameplicht die in de Wbtv is opgenomen. Met deze afnameplicht
wordt de link gelegd met kwaliteit en integriteit, waaruit blijkt dat de
onderzoeksonderdelen nauw met elkaar zijn verbonden.
Bevindingen en conclusies
Met de Wbtv en het Rbtv is er een wettelijk kader voor het verbeteren van de kwaliteit
én integriteit bij de inzet van tolken. De conclusie is dat het huidige register echter
onvoldoende in de behoefte aan tolken voorziet. De systematiek, die gebaseerd is op
hooggekwalificeerde tolken in alle gesprekssituaties, is ook niet altijd efficiënt. Herijking
van de inschrijfvoorwaarden zou moeten zorgen voor een functionerend kwaliteitsstelsel,
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namelijk door te werken met differentiatie van niveaus, integriteitsscreening en
eventuele specialisaties.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Dan verwijzen wij u graag naar het volledige onderzoeksrapport.

Nieuwe medewerker Bureau Wsnp
Met ingang van 23 augustus versterkt Betty van Wissen het team Bureau Wsnp. Betty
vervult de functie administratief medewerker en verwerkt onder andere
subsidieverzoeken. Stuurt u een subsidieverzoek in, dan kan het zijn dat u een reactie
ontvangt van Betty.
Alle collega’s van Bureau Wsnp wensen Betty veel succes met haar nieuwe functie!
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Nieuwsflits: september

Nieuwe formulieren verzoekschrift Wsnp en
dwangvoorzieningen
In de nieuwsbrief van juli (zie nieuwsartikel) informeerden wij u over de ontwikkeling van
nieuwe Wsnp-formulieren. Vanaf vandaag bieden wij u nieuwe formulieren aan voor het
‘verzoekschrift Wsnp’ en de ‘dwangvoorzieningen’. De nieuwe documenten zijn vanaf nu
beschikbaar op onze website. U vindt ze in de bibliotheek. Ook de bijbehorende
webpagina’s zijn vernieuwd. Hieronder geven wij meer uitleg.
Word formulieren
De nieuwe formulieren zijn ontwikkeld in Word. Met het nieuwe format verwachten wij
meer gebruiksvriendelijkheid en minder errors. U gebruikt de formulieren door ze
simpelweg te downloaden en te openen in uw tekstverwerker.
U kunt de bestanden ook bewerken in een andere tekstverwerker dan Word (*). De
nieuwe formulieren zijn, op een paar kleine wijzigingen na, gelijk aan de oude
formulieren.
* De formulieren kunt u ook bewerken in andere tekstverwerkers zoals Apple’s Pages,
Open Office en Google Docs. Het kan echter voorkomen dat u buiten de invoervelden nog
andere tekst kunt wijzigen. Houd hier rekening mee, wijk niet af van het model!
Speciale formulieren opnieuw geautomatiseerd
Voor een aantal formulieren is Word geen goede vervanger. Daarom worden
onderstaande formulieren opnieuw digitaal ontwikkeld. Wij informeren u hierover zodra
deze klaar zijn. Tot die tijd kunt u gebruik blijven maken van de oude formulieren.
Wij ontwikkelen de volgende formulieren opnieuw:
Verzoekschrift Wsnp
1. Crediteurenlijst;
Recofa standaard formulieren
2. Verzoek berekening vergoeding en vaststelling salaris;
3. Financieel gedeelte Particulier & (ex-)ondernemer.
Oude formulieren beschikbaar tot 31 december 2017
De nieuwe formulieren zijn door ons getest. Desondanks kunnen foutjes voorkomen. Om
de overgang naar de nieuwe formulieren in goede banen te leiden, stellen wij de oude
formulieren nog beschikbaar tot 31 december 2017. Tijdens deze periode kunt u de
nieuwe formulieren op bruikbaarheid testen.
Meld eventuele fouten bij ons via infowsnp@rvr.org. Wij wijzigen de formulieren dan zo
spoedig mogelijk.
Recofa standaard formulieren
Nu de formulieren in het kader van de verzoekschriften en dwangvoorzieningen voltooid
zijn, ontwikkelen wij vervangende formulieren voor de ‘Recofa standaard formulieren’.
Wij streven ernaar om deze uiterlijk in december 2017 aan te bieden.
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September

Verslag van de bijeenkomst van Bewindvoerders en het
Landelijk Incasso Centrum
Op 20 september heeft het LIC samen met Bureau Wsnp een bijeenkomst voor
bewindvoerders georganiseerd.
In het eerste deel van de bijeenkomst heeft Eric Smit een korte historie van het LIC
geschetst. Gestart in juli 2013 met de regionale incassocentra van Groningen en
Amsterdam is het LIC inmiddels uitgerold over het hele land, inclusief de invordering van
toeslagen en de invordering MKB klein. Per 1 januari 2017 is het LIC gefuseerd met de
Centrale Administratie in Apeldoorn. Door de uitrol over het land is de werkwijze
geüniformeerd. Enerzijds is dit een voordeel, omdat er sneller en efficiënter gewerkt kan
worden, anderzijds hebben de meeste bewindvoerders ook goede herinneringen aan de
contacten met het regionale kantoor.
Voor Wsnp-bewindvoerders is het goed om zich te realiseren dat het LIC vanuit één
centrale werkvoorraad werkt, schriftelijk te bereiken is via Postbus 100 te Heerlen en
telefonisch via de speciale inlogcode van de Belastingtelefoon. E-mailen met de
belastingdienst is niet toegestaan, benadrukt Eric Smit nogmaals.
Alle post die in Heerlen binnenkomt, wordt gedigitaliseerd en daarna doorgestuurd naar
de juiste afdeling. Een goede onderwerpregel in de brief is hierbij van groot belang.
De medewerkers achter de inlogcode van de Belastingtelefoon zijn gespecialiseerde
front-officemedewerkers, geen medewerkers van de afdeling Insolventie.
De terugbelverzoeken worden wel uitgevoerd door medewerkers van de
insolventieafdeling.
Het LIC verwerkt dagelijks de zogenaamde rechtbanklijsten. Alle uitspraken en
meldingen van toelatingszittingen, verificatievergaderingen, eindzittingen en
slotuitdelingslijsten worden binnen een paar dagen verwerkt. In principe hoeft de
bewindvoerder zelf geen saldo op te vragen, maar wordt een totaaloverzicht naar de
bewindvoerder gestuurd.
Het sturen van een specificatie van de verschillende vorderingen of het splitsen van
vorderingen gaat helaas nog niet vlekkeloos, zoals vele bewindvoerders ervaren en
hebben aangegeven.
Naast de presentatie van Eric Smits zijn de vragen besproken die door de
bewindvoerders zijn ingediend. Dit waren zowel vragen van procedurele aard als
inhoudelijke vragen. De antwoorden worden binnenkort direct teruggekoppeld aan de
vragenstellers, daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwsitem voor de website.
Tijdens de bijeenkomst is een inventarisatie gemaakt van de meest belangrijke punten
waarover nader overleg gewenst is. Dit betreft onder andere het opstellen van
onderwerpregels voor de brieven, het gewenste betalingskenmerk bij de slotuitdeling,
een verbetering van het schuldenoverzicht, een versnelling van het vaststellen van
definitieve aanslagen en duidelijke richtlijnen met betrekking tot artikel 73.2.2 van de
Leidraad.
Zodra dit overleg een duidelijk resultaat oplevert, zullen wij hiervan verslag doen.
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Wat betekent de nieuwe Algemene Verordening
Gegevensbescherming voor uw organisatie?
Op 4 mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de
Verordening) in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. De lidstaten
kregen een implementatietermijn van twee jaar, wat betekent dat de Verordening per 25
mei 2018 van toepassing is. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde
privacywetgeving. De nationale wetten, waaronder ook de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), zijn dan niet meer geldig.
De Verordening wijzigt de verwerking van persoonsgegevens ingrijpend. Waarschijnlijk
ook in uw organisatie! Heeft u al nagedacht over de gevolgen van de Verordening?
De Europese Commissie wil met de Verordening de veiligheid van data bevorderen. Het
gaat daarbij vooral om het beschermen van persoonlijke informatie van Europese
inwoners. De controle over persoonlijke data wordt teruggeven aan het individu. De
Verordening zorgt ervoor dat individuen meer rechten krijgen als het gaat om hun data.
Het individu moet bijvoorbeeld duidelijke toestemming geven voor de verwerking van
persoonsgegevens en moet eenvoudig toegang hebben tot zijn persoonsgegevens, het
individu heeft het recht om ‘vergeten’ te worden en het recht om bezwaar te maken en
het individu moet gegevens kunnen meenemen tussen verschillende dienstverleners. Ook
is er strenger toezicht met hogere sancties. De boetes kunnen oplopen tot € 20 miljoen
of 4% van de jaaromzet.
Voor vrijwel iedere organisatie vinden er veranderingen plaats. De grootte van deze
veranderingen is afhankelijk van meerdere factoren. Hieronder hebben we een aantal
belangrijke aandachtspunten opgesomd:
1. Zorg ervoor dat het kenbaar is dat persoonsgegevens worden verzameld. Het individu
moet hiermee akkoord gaan.
2. Zorg ervoor dat er een privacyverklaring aanwezig is en dat deze in begrijpelijke taal
is geschreven. Een privacyverklaring is een verklaring waarin de organisatie aan het
individu verklaart welke gegevens de organisatie verzamelt, met welk doel dit
gebeurt en wat organisatie met die gegevens doet.
3. Zoek uit of er binnen de organisatie een Data Protection Officer (Functionaris voor de
Gegevensbescherming) moet worden aangesteld.
4. Zorg ervoor dat er een handleiding voor datalekken aanwezig is en dat medewerkers
op de hoogte zijn van de te nemen stappen bij incidenten welke mogelijk als datalek
kunnen worden aangemerkt.
5. Breng in kaart welke persoonsgegevens worden verwerkt, hoe deze worden verwerkt
en welke beveiligingsmaatregelen er worden genomen.
6. Schakel waar nodig een professional in om te toetsen of uw organisatie voldoet aan
de nieuwe privacywetgeving.
Over acht maanden, op 25 mei 2018, treedt de Verordening in werking. Wij raden u
aan tijdig voorbereidingen te treffen voor uw organisatie.
De regelgeving
1. Algemene Verordening Gegevensbescherming;
2. Wet bescherming persoonsgegevens.

Werkwijze actieve werving door advocatenkantoren in
Wsnp zaken
In de nieuwsbrief van mei hebben wij de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland
over de actieve werving van advocatenkantoren van schuldenaren op grond van alleen de
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schuldsaneringspublicatie in de Staatscourant behandeld. De rechtbank oordeelde in de
zaak dat een advocatenkantoor geen personen mag benaderen op basis van de Wsnppublicatie in de Staatscourant. De afgelopen maanden heeft de Raad contact opgenomen
met een aantal advocatenkantoren die desondanks de uitspraak van de rechtbank
schuldenaren blijven benaderen. Advocaten spreken van een erg casuïstieke uitspraak.
Zij zijn van mening dat de uitspraak niet betekent dat benadering van schuldenaren op
grond van alleen de schuldsaneringspublicatie in de Staatscourant altijd uitgesloten is.
Om ervoor te zorgen dat schuldenaren hiervan op de hoogte zijn en niet schrikken op het
moment dat zij door advocaten worden benaderd, stelt Bureau Wsnp voor een kort
bericht hierover op te nemen in de brief die zij in het eindstadium van de regeling
ontvangen. Hierin worden schuldenaren gewezen op de mogelijke benadering door
advocatenkantoren.
U kunt denken aan een tekst als:
Let op!
Er zijn advocatenkantoren die u bij het einde van de Wsnp benaderen met de aanbieding
dat zij kosteloos rechtsbijstand kunnen verlenen wanneer de Wsnp zonder schone lei
eindigt. Wees voorbereid op deze brieven en schrik er niet van. Informeer zo nodig bij uw
bewindvoerder of Bureau Wsnp of bijstand van een advocaat noodzakelijk is.
Onderwerp toegevoegd aan veelgestelde vragen schuldenaren
Voor burgers hebben wij een item hierover toegevoegd onder de veelgestelde vragen.
Hier vindt u het artikel. U kunt er desgewenst naar verwijzen in uw eigen communicatie
richting uw schuldenaren.

Indexatie vergoeding Wsnp en bijzondere werkwijze
verzoek subsidie
De minister indexeert de Wsnp-vergoeding elk jaar op grond van artikel 2 lid 5 Bvbs. De
bedragen voor 2018 worden meestal in de maand december of januari gepubliceerd en
zijn niet eerder bekend. Daardoor is het onmogelijk om vóór de publicatie (het deel van)
de vergoeding van 2018 te berekenen.
De Recofa-richtlijnen schrijven voor dat een Wsnp-bewindvoerder drie maanden vóór het
einde van de looptijd het eindverslag moet inleveren. De indexatie doorkruist dit proces
voor zaken die eindigen in januari, februari of maart 2018.
Vraagt u voor deze zaken subsidie aan? En wilt u aanspraak maken op de geïndexeerde
bedragen? Volg dan de hieronder beschreven werkwijze. Door deze werkwijze ontvangt u
de juiste vergoeding en zorgen we ervoor dat uzelf, wij en de rechtbank niet onnodig
worden belast!
Uitspraak van het eindvonnis vóór bekendmaking nieuwe bedragen
Totdat de nieuwe bedragen voor 2018 bekend zijn gebruikt het ' formulier verzoek
berekening vergoeding' de bedragen van 2017. Vindt de uitspraak van het eindvonnis
plaats vóórdat de nieuwe bedragen bekend zijn? Dan zal de rechtbank (voor 2018)
onjuiste bedragen opnemen in het eindvonnis. Voor uw verzoek toekenning subsidie
hoeft u voor ons geen herstelvonnis met daarin de geïndexeerde bedragen op te vragen
bij de rechtbank. Uw verzoek voorzien van een nieuw 'formulier verzoek berekening
vergoeding' met daarin de juiste bedragen, dus die van 2018, is voldoende. Vermeld op
het declaratieformulier bij toelichting: " Vergoeding wijkt af van vonnis vanwege
indexatie".
Zo kennen wij u subsidie toe inclusief de bedragen voor 2018.
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Uitspraak van het eindvonnis ná bekendmaking nieuwe bedragen
Heeft u de documenten ingeleverd vóór de bekendmaking, maar vindt het eindvonnis
plaats nadat de nieuwe bedragen duidelijk zijn? Ook dan hoeft u de rechtbank niet te
belasten met een vervangende berekening. Volg de hierboven beschreven werkwijze.
Bijzondere kwesties
Zijn er andere situaties die van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding anders dan
de indexatie? Of wijkt om voor ons onduidelijke reden uw bedrag drastisch af van het
eindvonnis? Dan geldt in principe de normale werkwijze; wij vereisen een
(herstel)vonnis.

Subsidieregeling armoede en schulden verlengd
Staatssecretaris Klijnsma verlengt de Subsidieregeling armoede en schulden. Mede
dankzij deze subsidie kunnen initiatieven die een duurzame bijdrage leveren aan het
tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek ook de komende twee jaar mogelijk
worden gemaakt. Over de subsidieregeling berichtten wij eerder in de nieuwsbrief van
januari 2017, zie artikel. Heeft u een idee voor een project wat armoede en schulden
tegengaat? Of werkt u reeds aan een dergelijk project? Mogelijk kunt u aanspraak maken
op deze subsidie!
Meer details over de regeling vindt u in het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl. De
regeling zelf vindt u in de publicatie in de Staatscourant.
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Oktober

Protocol overdracht Wsnp-zaken
Tijdens de Wsnp komt het voor dat een Wsnp-bewindvoerder genoodzaakt is een Wsnpzaak over te dragen aan een vervangende Wsnp-bewindvoerder. Gebleken is dat er
onduidelijkheid bestaat over de uitvoering van de overdracht en dat een standaard
procedure ontbreekt.
Bureau Wsnp heeft deze signalen ontvangen en poogt de situatie te verbeteren. Om de
overdracht in goede banen te geleiden heeft Bureau Wsnp het ‘Protocol overdracht Wsnpzaak’ opgesteld. Het protocol is opgesteld in samenwerking met Wsnp-bewindvoerders.
Het beschrijft stapsgewijs acties die een effectieve en volledige zaakoverdracht
waarborgen binnen een acceptabele termijn.
Het is raadzaam dat bewindvoerders vanaf nu bij een Wsnp-overdracht het protocol
volgen.
Het protocol behandelt onder andere de volgende onderdelen:




Wsnp-vergoeding en het voorschot;
Initiatief voor uitvoering procedure ligt bij de overdragende bewindvoerder, binnen de
gestelde termijnen;
Goed overleg tussen de bewindvoerders en de rechtbank is een pre voor een
effectieve overdracht!

Het protocol kunt u downloaden van onze website, u vindt het onder bibliotheek in de
standaard documenten (link).
Wij staan open voor vragen en feedback over het protocol op infowsnp@rvr.org.

Nieuws subsidieverzoeken
In het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het aantal subsidieverzoeken maandelijks
groter is geworden. Dit was te verwachten nu de nieuwe vergoedingensystematiek
inmiddels vier jaar in werking is. De verzoeken worden verwerkt door Anneke Noyons,
Bram Adams en Mariëtte Vromans. Van een van hen kunt u een e-mailbericht ontvangen
als het subsidieverzoek niet compleet is.
In juli hebben we het proces van de subsidieverzoeken gedigitaliseerd en vereenvoudigd.
Deze vereenvoudiging hebben we beschreven in een lijvige nieuwsflits, die eind juli is
verstuurd naar alle bewindvoerders. Voor het ene kantoor zal dat meer wijzigingen in het
interne proces met zich hebben meegebracht dan voor het andere kantoor. Wij
constateren positieve effecten: steeds meer subsidieverzoeken worden inmiddels digitaal
aangeleverd op het emailadres subsidie@bureauwsnp.nl en zijn voorzien van alle
noodzakelijke bijlagen. Het aantal keer dat wij een mail sturen met het verzoek om extra
informatie of opheldering daalt gelukkig.
Voor een aantal zaken blijven we uw aandacht vragen:
1. We kunnen het subsidieverzoek pas in behandeling nemen als de
schuldsaneringszaak is beëindigd in het Centraal Insolventie Register. Als de
beëindiging nog niet is gepubliceerd houden wij het subsidieverzoek apart en
controleren maandelijks of de beëindiging inmiddels is gepubliceerd. De afwikkeling
loopt hierdoor wel vertraging op.
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2. U kunt actief aan ons doorgeven als u in een beëindigde schuldsaneringszaak geen
subsidieverzoek zult indienen. Dit kan door een email te sturen naar
subsidie@bureauwsnp.nl onder vermelding van schuldsanerings- of rekestnummer en
de naam van schuldena(a)r(en). U kunt dit doen op het moment dat de
slotuitdelingslijst verbindend is verklaard, dan is in principe ook de beëindiging van
schuldsaneringsregeling gepubliceerd. We zullen dan het voorschot van € 800,00
crediteren bij de eerstvolgende maandbetaling.
3. Geeft u wijzigingen binnen uw organisatie tijdig door, zoals vertrek of uitdiensttreding
van een bewindvoerder of overdragen van zaken. Dit voorkomt dat betalingen en
crediteringen van schuldsaneringszaken met het verkeerde kantoor worden
afgewikkeld. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier gebruiken en mailen naar
infowsnp@rvr.org.
4. En voor de enkele bewindvoerder die de stukken nog per post stuurt: dit brengt voor
ons extra werk met zich mee, omdat de stukken dan ingescand moeten worden.

Vacaturepagina Wsnp-bewindvoerder
Op deze pagina bieden wij organisaties de mogelijkheid vacatures voor Wsnpbewindvoerders (*) te laten plaatsen Heeft u een vacature? Dan plaatsen wij deze graag
voor u op deze pagina. Daarnaast vermelden wij uw vacature ook op onze frontpage
onder “recent gewijzigd “ én op ons Twitterkanaal @BureauWsnp.
Vereisten vacatureomschrijving
Wij ontvangen de vacatureomschrijving graag per e-mail op infowsnp@rvr.org. Graag
publiceren wij uw vacatureomschrijving als pdf. U mag uw eigen huisstijl, logo en
briefpapier gebruiken.
(*) Wij plaatsen alleen vacatures voor de functie Wsnp-bewindvoerder. We plaatsen geen
vacatures voor andere functies binnen het werkveld, zoals schuldhulpverlener, curator,
ondersteuner, enzovoorts.

Vacature Wsnp-bewindvoerder bij Heijne Bewindvoering
Beheer & Advies, per 1-12-2017
Toelichting
Op deze pagina bieden wij organisaties de mogelijkheid vacatures voor Wsnpbewindvoerders (*) te laten plaatsen Heeft u een vacature? Dan plaatsen wij deze graag
voor u op deze pagina. Daarnaast vermelden wij uw vacature ook op onze frontpage
onder “recent gewijzigd “ én op ons Twitterkanaal @BureauWsnp.
Vereisten vacatureomschrijving
Wij ontvangen de vacatureomschrijving graag per e-mail op infowsnp@rvr.org. Graag
publiceren wij uw vacatureomschrijving als pdf. U mag uw eigen huisstijl, logo en
briefpapier gebruiken.
(*) Wij plaatsen alleen vacatures voor de functie Wsnp-bewindvoerder. We plaatsen geen
vacatures voor andere functies binnen het werkveld, zoals schuldhulpverlener, curator,
ondersteuner, enzovoorts.
Vacatures
Bout Advocaten, v.a. 1 november 2018;
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Nieuwsflits: november

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de
bewindvoerderspraktijk
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving (AVG) in. Dit heeft grote gevolgen
voor organisaties die werken met persoonsgegevens. Wij hebben al een aantal
nieuwsberichten gewijd aan de nieuwe privacywetgeving. Op die manier informeren wij
bewindvoerders over wat komen gaat. Het is niet mogelijk om via een nieuwsbericht alle
noodzakelijke informatie te verschaffen. Van veel bewindvoerders hebben wij het verzoek
ontvangen om te bekijken of Bureau Wsnp een AVG-cursus kan organiseren. Helaas lukt
het Bureau Wsnp op dit moment niet om dat te doen. Er zijn wel andere mogelijkheden!
OSR Juridische Opleidingen verzorgt op 5 december aanstaande een cursus met de naam
" De nieuwe privacywetgeving (AVG) en de bewindvoerderspraktijk". Het betreft een
kennissessie die specifiek is bedoeld voor bewindvoerders (beschermingsbewind en
Wsnp-bewind) en medewerkers van bewindvoerderskantoren die verantwoordelijk zijn of
gaan worden voor het privacybeleid. Na de eerste kennissessie kunt u begin 2018
deelnemen aan een vervolgsessie. Hierin leert u hoe u de noodzakelijke maatregelen
kunt implementeren in uw bedrijf. Volg de link voor meer details en de mogelijkheid om
u aan te melden. Uiteraard zijn er ook andere organisaties die cursussen aanbieden. De
tip krijgt u van ons, de beslissing neemt u zelf!

Pagina 39 van 45

November

Nieuwe auditsystematiek
Waarom voert Bureau Wsnp audits uit?
Bureau Wsnp heeft als taak de kwaliteit van Wsnpbewindvoerders te bevorderen en te
controleren. In de ‘Beleidsregels voor inschrijving bewind-voerders Wsnp en
bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register' staat beschreven aan welke
voorwaarden bewindvoerders en organisaties moeten voldoen om geregistreerd te
kunnen worden en blijven. Er moet periodiek worden gecontroleerd of aan deze
voorwaarden wordt voldaan.
Hoe verliepen de audits in 2016?
Bureau Wsnp is in 2016 zelf de audits gaan uitvoeren. Een belangrijke reden om dit zelf
te gaan doen was dat zij de contacten met de bewindvoerders wil verbeteren door met
hen in gesprek te gaan, informatie te delen en de lijnen te verkorten.
In 2016 zijn alle bewindvoerderskantoren en alle advocatenkantoren, waar niet advocaat
bewindvoerders werken, ge-audit. Tijdens de audit hebben we een aantal controles
uitgevoerd en was er ruimte voor het geven van advies en informatie-uitwisseling. Na
afloop van de audit ontving de bewindvoerder-sorganisatie een verslag en een besluit
over de voortzetting van de inschrijving in het bewindvoerdersregister. De rechtbanken
ontvingen een verslag waarin de bevindingen uit de audit stonden beschreven.
Evaluatie van de auditsystematiek
Bureau Wsnp heeft de wijze van auditeren geëvalueerd in het najaar van 2016, nadat
alle audits hadden plaatsgevonden. De externe partij Rotrap bv (Jacoba van Gastel) heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de evaluatie. Zij heeft een aantal audits
bijgewoond en de gesprekken en verslagen beoordeeld. Daarnaast konden Wsnpbewindvoerders via een enquête feedback geven over de audit.
De resultaten zijn intern besproken binnen Bureau Wsnp. Verder zijn de resultaten
besproken met de Recofa-werkgroep, rechtbanksecretarissen, twee focusgroepen van
Wsnp-bewindvoerders én de bewindvoerders uit de klankbordgroep.
De belangrijkste bevindingen uit de evaluatie
De belangrijkste bevindingen uit de evaluatie zijn:
1. Bewindvoerders hebben behoefte aan duidelijkheid over het verschil in de rol van
Bureau Wsnp en de rol van de rechtbank inzake het toezicht op bewindvoerders.
2. Bewindvoerders hebben behoefte aan meer onderscheid tussen controle en advies
en/of informatie-uitwisseling tijdens de audit.
Hoe ziet de nieuwe opzet eruit?
Verhouding rol Bureau Wsnp en rol Rechtbanken
Uit de evaluatie blijkt dat er een duidelijke lijn kan worden getrokken tussen de rol die
Bureau Wsnp heeft en de rol die de rechtbanken hebben betreffende de controle op
bewindvoerders. Bureau Wsnp heeft de taak te controleren of een bewindvoerder voldoet
aan de voorwaarden voor inschrijving in het bewind-voerdersregister. Rechtbanken
controleren het naleven van de Recofa-richtlijnen.
Aangezien er een duidelijke splitsing is tussen hetgeen de rechtbanken én Bureau Wsnp
controleert, wordt er voorafgaand aan een kantoorbezoek geen informatie bij de
rechtbanken opgevraagd. Ook wordt er geen informatie meer over de audit
teruggekoppeld aan de rechtbanken. Alleen het uiteindelijke besluit over al dan niet
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verlenging van de inschrijving in het bewindvoerdersregister wordt teruggekoppeld aan
de rechtbanken.
Onderscheid tussen controle en uitwisseling van informatie en advies
In de nieuwe opzet is ervoor gekozen om een duidelijk onderscheid te maken tussen het
controleren van de voorwaarden waaraan bewindvoerders en bewindvoerdersorganisaties
moeten voldoen én het in gesprek gaan met de bewindvoerders.
Jaarlijkse checklist
Bureau Wsnp controleert jaarlijks of er voldaan wordt aan de voorwaarden voor
inschrijving in het Wsnp-register. Voor de jaarlijkse check is geen kantoorbezoek vereist.
De check gebeurt deels op basis van de gegevens in het systeem van de Raad en deels
op basis van gegevens die opgevraagd worden door de bewind-voerdersorganisatie.
Jaarlijks stuurt Bureau Wsnp hiervoor een checklist naar de Wsnp-organisaties. Na
ontvangst controleert Bureau Wsnp de gegevens. Wanneer er aanleiding voor is, nemen
we contact op met de betreffende organisatie.
In de jaarlijkse check wordt onder andere het vereiste van van ten minste tien
benoemingen per jaar gecontroleerd en ook of de bewindvoerder niet het maximum
aantal te behandelen zaken overschrijdt.
Eén keer per drie jaar kantoorbezoek
Eén keer per drie jaar vindt er een kantoorbezoek plaats. Tijdens het bezoek worden de
punten besproken die uit de jaarlijkse check naar voren komen. Een aantal onderdelen
kan nog worden gecheckt tijdens het kantoorbezoek. Naast de controlefunctie is het
bezoek vooral bedoeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen en om te bespreken hoe
het binnen het kantoor loopt.
Wanneer starten we met de nieuwe opzet?
In januari 2018 starten we met het versturen van de eerste checklists. Later dat jaar
starten we met de eerste kantoorbezoeken. Bewindvoerders en organisaties worden op
tijd hierover geïnformeerd.

Bureau Wsnp beperkt bereikbaar rond kerst en
jaarwisseling
Bureau Wsnp beperkt bereikbaar rond kerst en jaarwisseling. Op de volgende dagen kunt
u ons telefonisch niet bereiken, en beantwoorden wij e-mails later:





14 december - vanwege jaarlijkse kerstviering Raad voor Rechtsbijstand
25 december;
26 december;
1 januari.

Op alle andere werkdagen zijn wij op normale wijze bereikbaar.

Opleidingen Algemene verordening
gegevensbescherming
Eerder berichtte Bureau Wsnp over de nieuwe Algemene verordening
gegevensbescherming. Hieronder melden wij cursussen die het onderwerp behandelen en
het aantal PE-punten wat wij er aan toekennen.
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Vacature commissielid adviescommissie voor
permanente educatie
Bureau Wsnp is op zoek naar twee nieuwe leden voor de adviescommissie voor
permanente educatie (hierna: PE-adviescommissie). Dit ter aanvulling van de huidige
commissie. Onze voorkeur gaat uit naar een rechter-commissaris, rechtbank secretaris of
rechtbank stafjurist en een afgevaardigde uit de onderwijswereld.
Hieronder geven wij meer informatie.
PE-commissie
Elke Wsnp bewindvoerder is verplicht zijn (Wsnp-)kennis up-to-date te houden door deel
te nemen aan PE activiteiten. Bureau Wsnp controleert periodiek of bewindvoerders
voldoende punten hebben behaald. Bureau Wsnp kent PE punten toe aan PE activiteiten
op verzoek van bewindvoerders of opleiders. De Raad kan elk verzoek tot toekenning PE
punten voorleggen aan de PE adviescommissie.
Op dit moment nemen rechter-commissaris Mr. M.J.E. Geradts en Wsnpbewindvoerder M. van der Plas deel aan de PE adviescommissie. Mevrouw Geradts
eindigt vanaf 1 januari 2018 haar inzet als lid adviescommissie.
Werkzaamheden PE commissieleden
De PE-commissie werkt voornamelijk via e-mail. Commissieleden verrichten de
werkzaamheden in beginsel op hun eigen locatie. De PE commissie baseert haar advies
op de regelgeving in het beleid (1). De commissie heeft in principe drie weken voor het
uitbrengen van een advies.
In 2016 en 2017 heeft Bureau Wsnp gemiddeld eenmaal per kwartaal een PE-vraagstuk
voorgelegd aan de PE-adviescommissie. Daarnaast is de PE commissie eenmaal bijeen
gekomen voor een algemene vergadering. Vergoeding, onkostenvergoeding en PEpunten De leden van de commissie ontvangen jaarlijks een vergoeding in
overeenstemming met het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (2).
Eventuele reiskosten worden vergoed in overeenstemming met het Reisbesluit
binnenland (3). Wsnp-bewindvoerders kunnen jaarlijks aanspraak maken op drie PE
punten voor hun inzet als PE commissielid.
Interesse en/of vragen?
Heeft u interesse deel te nemen aan de adviescommissie of heeft u vragen? Dan kunt u
contact opnemen met Niels Sanders op telefoonnummer +31 (0)88 787 1910 of per email op infowsnp@rvr.org.
Voetnoten
1. Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties
Wsnp in het register
2. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
3. Reisbesluit binnenland

Het Centraal Insolventie Register (CIR) nu ook geschikt
voor mobiele apparaten
Het Centraal Insolventieregister (CIR), waar gegevens van faillissementen, surseances
van betaling en schuldsaneringen te vinden zijn, is nu ook geschikt voor mobiele
apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om in het register te zoeken
via bijvoorbeeld smartphone of tablet.
Lees meer hierover in het artikel van Rechtspraak.nl.
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Nieuwe Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringszaken
Per 1 januari 2018 gelden nieuwe Recofa-richtlijnen die de richtlijnen van 2009
vervangen. Het nieuwe document is een stuk korter om een aantal redenen. Alle
procesmatige richtlijnen zijn eruit gehaald, omdat deze inmiddels zijn terug te lezen in
het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken. Verder
worden de punten die al in de wet genoemd zijn niet herhaald in de richtlijnen.
Inhoudelijke wijzigingen
Inhoudelijk zijn er ook wijzigingen. De belangrijkste wijziging betreft het hoofdstuk over
het salaris van de bewindvoerder. De richtlijnen in dit hoofdstuk zijn aangepast aan de
nieuwe vergoedingensytematiek en er wordt gespecificeerd wanneer de bewindvoerder
kan verzoeken om een toekenning voor extra vergoeding. Daarnaast is het artikel over
de Eigen Woning uit de richtlijnen gehaald, omdat Recofa hierover geen algemeen beleid
heeft. Toegevoegd is een artikel over controle en toezicht op de (fiscale) voorzieningen
en de fiscus.
Publicatie
De nieuwe richtlijnen vindt u op de site van de Rechtspraak.nl. Wij linken naar het
bestand op onze pagina Bibliotheek --> Recofa richtlijnen en standaarddocumenten.

Recofa standaardformulieren vernieuwd
In de nieuwsbrief van juli (zie nieuwsartikel) informeerden wij u over de ontwikkeling van
nieuwe Wsnp-formulieren. Vanaf vandaag bieden wij u een deel van de nieuwe Recofa
standaardformulieren aan. De nieuwe documenten zijn vanaf nu beschikbaar op onze
website. U vindt ze in het gedeelte ‘ voor bewindvoerders’ en in de bibliotheek. Ook de
bijbehorende webpagina’s zijn vernieuwd. Hieronder geven wij meer uitleg.
Word-formulieren
Een deel van de nieuwe formulieren is ontwikkeld in Word. Met het nieuwe format
verwachten wij meer gebruiksvriendelijkheid en minder errors. U gebruikt de formulieren
door ze simpelweg te downloaden en te openen in uw tekstverwerker.
U kunt de bestanden ook bewerken in een andere tekstverwerker dan Word (*). De
nieuwe formulieren zijn, op een paar kleine wijzigingen na, gelijk aan de oude
formulieren.
* De formulieren kunt u ook bewerken in andere tekstverwerkers zoals Apple’s Pages,
Open Office en Google Docs. Het kan echter voorkomen dat u buiten de invoervelden nog
andere tekst kunt wijzigen. Houdt u hier rekening mee, wijk niet af van het model.
Speciale formulieren opnieuw geautomatiseerd
Voor een aantal formulieren is Word geen goede vervanger. Daarom worden
onderstaande formulieren opnieuw digitaal ontwikkeld. In kwartaal 1 verwachten wij de
nieuwe formulieren online. Wij informeren u hierover zodra deze klaar zijn. Tot die tijd
kunt u gebruik blijven maken van de oude formulieren.
Softwareontwikkelaars ontwikkelen op dit moment de volgende formulieren:
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Recofa standaard formulieren
1. Verzoek berekening vergoeding en vaststelling salaris;
2. Financieel gedeelte Particulier;
3. Financieel gedeelte (ex-)ondernemer.
Verzoekschrift Wsnp
1. Crediteurenlijst.
Oude formulieren beschikbaar tot 15 januari 2018
De nieuwe formulieren zijn door ons én de Wsnp-klankbordgroep getest. Desondanks
kunnen foutjes voorkomen. Om de overgang naar de nieuwe formulieren in goede banen
te leiden, stellen wij de oude formulieren nog beschikbaar tot 15 januari 2018. Tijdens
deze periode kunt u de nieuwe formulieren op bruikbaarheid testen.
Meldt u eventuele fouten bij ons via infowsnp@rvr.org. Wij wijzigen de formulieren dan
zo spoedig mogelijk.

Vertraging in de creditering van de voorschotten
We sturen bewindvoerders op vaste momenten een bericht als een zaak is beëindigd en
er bij ons nog geen subsidieverzoek is ingediend.
Beëindigde zaken met uitdeling
Voor zaken die volgens het Centraal Insolventie Register zijn beëindigd met een uitdeling
gaan we ervan uit dat het voorschot gecrediteerd kan worden en dat er geen
subsidieverzoek zal worden ingediend. Eenmaal per kwartaal, 3 tot 6 maanden na de
beëindiging, vragen we dit per mail na bij de bewindvoerder. De bewindvoerder kan dan
laten weten of er toch een subsidieverzoek te verwachten is. In de maand november is
bericht verstuurd over alle zaken waarvan in april tot en met juni 2017 is gepubliceerd
dat deze zijn beëindigd met een uitdeling.
Beëindigde zaken zonder uitdeling
Bij die zaken die eindigen zonder uitdeling, verwachten wij dat er een subsidieverzoek
ingediend wordt. Als we 6 maanden na de beëindiging nog geen subsidieverzoek hebben
ontvangen, sturen wij de bewindvoerder bericht dat deze een subsidieverzoek kan
indienen. In de maand november is bericht verstuurd over de zaken waarvan in mei 2017
is gepubliceerd dat deze beëindigd zijn zonder uitdeling.
Voorschot crediteren
In beide gevallen geldt dat wij het voorschot crediteren bij de eerstvolgende
subsidiebetaling als er binnen een maand geen subsidieverzoek is ingediend.
Vertraging creditering voorschotten
In de afgelopen maanden hebben wij vertraging opgelopen bij het crediteren van de
voorschotten, omdat we voorrang hebben gegeven aan het verwerken van de reguliere
subsidieverzoeken. Zelfs over sommige zaken die beëindigd zijn eind 2016 moet het
voorschot nog gecrediteerd worden. Inmiddels kunnen we gelukkig andere collega’s
inzetten om deze achterstand in te lopen. In de loop van 2018 hopen we dan “bij” te zijn
met de creditering van de voorschotten. De mailberichten blijven we voorlopig wel
volgens de huidige werkwijze per kwartaal en per maand sturen.
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Betaaldagen 2018
In 2018 wordt op de volgende data gestreefd de subsidie over te maken:













donderdag 11 januari
donderdag 8 februari
donderdag 8 maart
donderdag 5 april
donderdag 3 mei
donderdag 7 juni
donderdag 5 juli - wij versturen geen overzichten en facturen van openstaande
crediteringen
donderdag 2 augustus
donderdag 6 september
donderdag 4 oktober
donderdag 8 november
donderdag 6 december.
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