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Januari 

Nieuwsflits januari 2019: Rechtwijzer 
Informatie over Wsnp en schulden voortaan op Rechtwijzer 

Vanaf januari 2019 informeert Bureau Wsnp burgers via Rechtwijzer.nl/schulden over 

wat ze kunnen doen bij schulden en hoe de Wet schuldsanering natuurlijke personen 

werkt. Verwijst u op uw website naar bureauwsnp.nl? Wijzig de link dan vóór 4 februari 

2019 naar Rechtwijzer.nl/schulden.  

Site voor professionals blijft bureauwsnp.nl 

De specifieke informatie voor bewindvoerders en andere professionals blijft op de website 

bureauwsnp.nl staan. Met de aparte website rechtwijzer.nl is het mogelijk burgers 

gerichter te informeren over schulden, en mensen verder te verwijzen naar andere 

onderwerpen als er sprake is van zogenoemde ‘multiproblematiek’.  

Vind uw route door het recht met Rechtwijzer 

Rechtwijzer adviseert over welke stappen de burger kan zetten om een juridisch 

probleem op te lossen: 

 het biedt inzicht en betrouwbare informatie over de meest voorkomende juridische 

problemen;  

en 

 het bevordert het samen werken aan duurzame oplossingen. 

Rechtwijzer geeft informatie en wijst de weg bij de meest voorkomende onderwerpen: uit 

elkaar gaan, werk, schulden en binnenkort voegt de Raad voor Rechtsbijstand daar ook 

overheid, wonen en consumenten aan toe. 

Het onderdeel schulden wordt later dit jaar aangevuld met informatie over het minnelijk 

traject. In een later stadium volgt ook informatie over het beschermingsbewind.  

Suggesties of vragen? 

Ziet u mogelijkheden om bepaalde onderwerpen toe te voegen of heeft u vragen over de 

informatie? Neem dan contact met ons op. 

Bezoek rechtwijzer.nl/schulden 

  

http://rechtwijzer.nl/schulden
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Update op de VTLB.dll voor softwareleveranciers 
Met spoed volgt er een update voor de VTLB.dll voor softwareleveranciers. 

Softwareleveranciers die bij ons bekend zijn, zijn hiervan op de hoogte gebracht. De 

update wordt uiterlijk verwacht op vrijdag 25 januari 2019.  

Wij houden u op de hoogte op deze pagina. 

De update volgt doordat in de huidige versie een fout is opgemerkt. De fout houdt in dat 

de huidige versie verkeerde bedragen levert voor de ‘correctie beschermingsbewind’.  

Het probleem speelt alleen bij de ASO (Application Server Objects) interface. Maakt uw 

softwareleverancier van de COM interface? Dan speelt het probleem niet.  

Het probleem speelt niet voor de vtlb-calculator 

Het probleem speelt niet voor de vtlb-calculator en de voorbeeldprogramma’s, deze 

functioneren naar behoren. 

Rob de Nas nieuwe teamleider Bureau Wsnp 
Per 1 januari 2019 is Rob de Nas benoemd als Hoofd van Bureau Wsnp. Vanuit die rol is 

hij het aanspreekpunt voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, de branche- en 

beroepsorganisaties, en andere ketenpartners. Binnenkort neemt Rob contact op met de 

gesprekspartners om persoonlijk kennis te maken en in een open gesprek te praten over 

wat de organisaties voor elkaar kunnen betekenen. 

Rob neemt op interimbasis de dagelijkse leiding van Bureau Wsnp over van Patriz 

Lazzeri, die sinds mei 2018 op proefbasis was gedetacheerd vanuit de IND. De Raad 

heeft onlangs besloten de samenwerking met Patriz niet voort te zetten.  

Achtergrond 

Voordat Rob in 2013 bij de Raad voor Rechtsbijstand ging werken als programma-, 

project- en interimmanager, was hij projectmanager bij de Dienstverleningsorganisatie 

van het Openbaar Ministerie (DVOM).  

Hij vervolgt enthousiast: “Ik zie deze nieuwe functie als een uitdaging en heb er zin in 

om samen met het team de komende veranderingen te realiseren!” 

Eerste ervaringen met Quartz en betalingen in februari 
Eind december is Bureau Wsnp overgestapt op het nieuwe automatiseringssysteem. De 

kerstperiode hebben we gebruikt om vaardigheid op te doen met de nieuwe manier van 

werken. Wennen aan nieuwe schermen, andere invoermogelijkheden en vernieuwde 

processen, dat kost toch even tijd. Daarnaast worden aan het einde van het kalenderjaar 

traditiegetrouw extra veel subsidieverzoeken ingestuurd. We zagen de voorraad snel 

oplopen! 

Inmiddels lopen we de ontstane achterstand weer in. We hebben nu alle 

declaratieverzoeken die tot en met 16 januari zijn ingediend verwerkt. Begin februari 

wordt de eerste maal betaald via het nieuwe systeem. De beschikkingen en het rekening-

courantoverzicht die we hierna versturen zijn aangepast aan de informatie die nu uit het 

systeem komt. Zo wordt niet langer vermeld of een zaak een particulier of een 

ondernemer betreft. 
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Wijziging Wsnp-vergoeding vertraagd 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid informeerde ons dat de publicatie van de regeling 

die de Wsnp-vergoeding wijzigt, vertraging heeft opgelopen. De publicatie van de 

regeling in de Staatscourant zal naar verwachting eind januari of begin februari 

plaatsvinden, en met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in werking treden. 

Wij informeren u zodra er meer bekend is. 

Klachtenadviescommissie Wsnp zoekt drie nieuwe leden 
In 2013 is de gedragscode voor bewindvoerders Wsnp (niet-advocaten) vastgesteld. Van 

bewindvoerders wordt verwacht dat ze de bepalingen van de gedragscode naleven. 

Wanneer iemand vindt dat een bewindvoerder zich niet aan de gedragscode houdt, kan 

hij daarover een klacht indienen bij de Raad, Bureau Wsnp. Bij het behandelen van 

klachten wordt de Raad ondersteund door de Klachtenadvies-commissie Wsnp. Door 

vertrek van huidige leden zijn er op dit moment drie vacatures ontstaan voor 

commissieleden voor de Klachtenadviescommissie Wsnp.  

Doel en taakstelling 

De Klachtenadviescommissie Wsnp (hierna: de commissie) adviseert de Raad, Bureau 

Wsnp over de afhandeling van klachten. De commissie onderzoekt en beoordeelt een 

klacht die de Raad heeft ontvangen. Naar aanleiding van haar bevindingen adviseert de 

commissie de Raad schriftelijk en gemotiveerd. Zo nodig doet zij algemene 

aanbevelingen over te nemen maatregelen tegen het optreden van bewindvoerders die 

zijn ingeschreven in het bewindvoerderregister.  

Samenstelling 

Op dit moment bestaat de commissie uit de volgende personen: 

 mw. mr. D.M.I. de Waele als voorzitter;  

 mr. R. Cats als plaatsvervangende voorzitter en lid; 

 mw. E.M. van Ooijen als lid; 

 dhr. F.D. Lassing als lid; 

 mw M.R. Kuijper als lid; 

 mw J. A. Logtenberg als lid. 

De Raad voorziet de commissie daarnaast van ambtelijke ondersteuning.  

Vacatures 

Per 4 maart 2019 eindigt de benoemingstermijn van mw. mr. D.M.I. de Waele, mw. E.M. 

van Ooijen en dhr. F.D. Lassing. Dit betekent dat vacatures zijn opengesteld voor 

benoeming in de commissie per genoemde datum voor één rechter-commissaris als 

(plaatsvervangend) voorzitter en twee bewindvoerders als leden. Meer specifiek: twee 

bewindvoerders om als lid op te treden en één rechter-commissaris als plaats-

vervangende voorzitter. Een benoeming geldt voor drie jaren. Herbenoeming is maximaal 

eenmaal voor dezelfde duur mogelijk. Voor de benoeming van nieuwe leden wordt 

rekening gehouden met de regionale spreiding van de commissieleden.  

Interesse? 

Lijkt het u interessant om als lid deel te nemen aan de Klachtenadviescommissie Wsnp? 

Dan nodigen wij u uit om uw motivatie kenbaar te maken! Dit kunt u doen door uw cv en 

korte motivatie te sturen naar: j.vgeffen@rvr.org. De vacatures staan open tot en met 

maandag 15 februari 2019.  
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Vragen? 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie mw. J. van 

Geffen. Dit kan per e-mail via j.vgeffen@rvr.org of (van dinsdag t/m donderdag) 

telefonisch via 088-787 1721. 

Verhoging griffierechten 2019 
Voor 2019 bedraagt het griffierecht € 630 voor deponeren van de uitdelingslijst, een 

homologatie van een Wsnp-akkoord en verzet van de niet-geverifieerde schuldeiser 

tegen de uitdelingslijst – zie art. 17 Wet griffierechten burgerlijke zaken. 

Besluit intrekking Besluit aanpassing zaaksoort II 
De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) is verantwoordelijk voor het verstrekken 

van het voorschot als bedoeld in artikel 6 van het Besluit (1) én de betaling van de 

bewindvoerdersubsidie als bedoeld in artikel 5 van hetzelfde Besluit. Vanaf december 

2018 werkt Bureau Wsnp met een nieuw softwaresysteem (hierna: Quartz), waarmee 

deze betalingen verricht worden.  

Bij de ontwikkeling van Quartz is bekeken welke data wél en niet van belang is voor 

Bureau Wsnp. Alleen data die van belang is wordt opgeslagen. Hierdoor veranderen er 

zaken ten opzichte van het vorige systeem. 

Hieronder lichten wij kort toe wat er wel en niet opgeslagen wordt en waarom.  

Het voorschot 

Het voorschot is een vast bedrag wat wordt verstrekt aan elke zaak – zijnde een door de 

bewindvoerder af te wikkelen schuldsaneringsboedel. Om te weten of er één of twee 

voorschot(ten) wordt verstrekt, registreert de Raad of er sprake is van één persoon of 

van twee personen ten aanzien van wie een algehele gemeenschap van goederen geldt. 

In dit kader slaat de Raad op of een zaak een ‘ enkel dossier’ of een ‘ dubbel dossier’ 

betreft.  

Berekening van de vergoeding 

De vergoeding per zaak bestaat uit een looptijdonafhankelijk (hierna: LOB) deel en een 

looptijdafhankelijk deel. De rechtbank berekent beide bedragen, uitgaande van de 

zaaksoorten zoals altijd. De Raad verneemt de bedragen uit het eindvonnis. 

Omdat de Raad de berekening niet maakt, hoeft de Raad ook niet te beschikken over de 

data hieromtrent, en dan in het bijzonder of er sprake is van een particulier of een 

(voormalig) ondernemer. Om deze reden slaat de Raad deze informatie niet meer op. Het 

gevolg hiervan is dat voor de Raad de zaaksoort ‘particulier’ en ‘(ex-)ondernemer’ 

vervalt.  

Intrekking Besluit aanpassing zaaksoort II 

Doordat voortaan alleen toepasselijke data wordt opgeslagen, is Bureau Wsnp tot het 

inzicht gekomen dat het Besluit aanpassing zaaksoort II geen toegevoegde waarde meer 

heeft. Om deze reden is het besluit (met terugwerkende kracht) vanaf 1-1-2019 

ingetrokken(2). 

1. Besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering aan de bewindvoerders Wsnp 

2. Besluit intrekking Besluit aanpassing zaaksoort II 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028899/2019-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel17
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-308.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-3837.html
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Februari 

Bureau Wsnp is op zoek naar een nieuwe 
stafmedewerker 
Bureau Wsnp is op zoek naar een nieuwe stafmedewerker (32-36 uur per week). Wij zijn 

op zoek naar een ambitieuze kandidaat die: 

 ten minste een Hbo-opleiding op juridisch, financieel of ander relevant gebied heeft 

afgerond; 

 uitgebreide kennis van en ervaring met de uitvoering van de Wsnp heeft; 

 beschikt over sterke communicatieve vaardigheden; 

 snel kan schakelen van en naar uiteenlopende taken/werkzaamheden; 

 kan en wil samenwerken met collega’s en ketenpartners. 

De volledige vacature vindt u op rvr.org, op pagina Werken bij de Raad. Solliciteren kan 

tot 10 maart. 

Wij hopen binnenkort een deskundige en leuke collega te mogen verwelkomen! 

Recofa besluit: datum indiening uitdelingslijst leidend 

voor tarief Wsnp vergoeding 
Gepubliceerd op 28 februari 2019, tekst aangepast op 28-3-2019 

Recofa heeft onlangs besloten dat vanaf 1 januari 2019 de datum van indiening van de 

uitdelingslijst leidend is voor het tarief van de griffierechten. Deze werkwijze voorkomt 

dat er door de jaarlijkse indexatie van de tarieven per 1 januari een verschil zit tussen 

het tarief dat op de uitdelingslijst is opgenomen en het tarief dat van toepassing is op het 

moment van de definitieve slotuitdelingslijst. Dat verschil benadeelde de bewindvoerder 

Wsnp, vandaar dat dit nu is aangepast. 

Wijzigingen in Faillissementswet en Wet op het 
consumentenkrediet 
Aan het einde van 2018 is de Verzamelwet SZW 2019 aangenomen. Deze wet wijzigt een 

aantal belangrijke onderdelen van de Wet op het consumentenkrediet (hierna: Wck) en 

de Faillissementswet (hierna: Fw). De wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2019.  

Met de Verzamelwet SZW 2019 (Verzamelwet) worden de artikelen 48 Wck en 285 Fw zo 

gewijzigd dat ook schuldbemiddeling door private schuldhulpverlenende instanties, mits 

in opdracht en voor rekening van gemeenten, kan leiden tot toelating tot de 

schuldsaneringsregeling. 

Hieronder lichten wij de wijzigingen in het kader van de Wsnp kort toe. 

Wijziging Wet op het consumentenkrediet 

In artikel 48 lid 1 onder b Wck wordt daartoe bepaald dat het in artikel 47 Wck 

neergelegde verbod op bedrijfsmatige schuldbemiddeling niet geldt voor (naast 

gemeenten, gemeentelijke kredietbanken etc.) instellingen die zich in opdracht en voor 

rekening van gemeenten met schuldhulpbemiddeling bezighouden. Daarmee is de 

https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/organisatie/werken-bij-de-raad/vacatures.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-424.html
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afwijzingsgrond van artikel 288 lid 2 onder b Fw niet meer op hen – de private 

schuldhulpverlenende instanties – ‘van toepassing’. 

Voorheen mochten alleen een “[…] andere door gemeenten gehouden instellingen, die 

zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden […]” 

schuldbemiddeling uitvoeren. Sommige rechtbanken wezen op basis van dit artikel een 

verzoek toelating Wsnp af waarbij het minnelijk traject uitgevoerd was door een externe 

partij in opdracht van en/of voor rekening van de gemeente. 

In ARTIKEL XXVIA WET OP HET CONSUMENTENKREDIET vindt u de wijzigingen. 

Wijziging Faillissementswet 

Artikel 285 Fw bepaalt - na invoering van de Verzamelwet – dat gemeenten de 

bevoegdheid tot het afgeven van een artikel 285 lid 1 f-verklaring kunnen mandateren 

aan instellingen als bedoeld in artikel 48 lid 1 onder b Wck zijnde (onder meer) de 

private schuldhulpinstellingen die zich in opdracht en voor rekening van gemeenten met 

schuldhulpbemiddeling bezig houden. Verder is het HR-arrest (HR 5 november 2010, 

ECLI:NL:HR:BN8056) gecodificeerd door de personen als bedoeld in artikel 48 lid 1 

onder c Wck toe te voegen.  

Ook artikel 287a Fw is aangepast. Deze wijziging komt erop neer dat een verzoek 

dwangakkoord wordt afgewezen als de schuldbemiddeling niet is uitgevoerd door een 

artikel 48 Wck-persoon of instelling.  

Daarmee vormt een door dit soort instellingen uitgevoerd minnelijk traject inclusief 

genoemd mandaat, dus geen belemmering meer voor de toepassing van het 

dwangakkoord (287a Fw) en het moratorium (287b Fw). 

In ARTIKEL VA FAILLISSEMENTSWET vindt u de wijzigingen. 

Bouw van het Portaal, wat betekent dit voor 

bewindvoerders 
In maart 2019 start Bureau Wsnp met de bouw van een bewindvoerderportaal. In 

december 2018 is Quartz Wsnp in gebruik genomen en sindsdien worden de 

subsidieverzoeken door de medewerkers van Bureau Wsnp in Quartz ingevoerd. Begin 

februari zijn ook de eerste subsidiebetalingen vanuit Quartz betaald. Onze ervaringen 

met Quartz zijn positief.  

De volgende stap die de Raad voor Rechtsbijstand wil zetten is de bouw van een 

bewindvoerderportaal.  

Waarom een portaal? 

De strategie van de Raad is digitalisering en zij kiest hierbij het portaal als digitaal kanaal 

tussen de Raad en de advocaten en bewindvoerders.  

Wat gaat er veranderen? 

Door middel van het portaal kunnen bewindvoerders straks hun declaratieverzoeken zelf 

invoeren, bijlagen uploaden en met een druk op de knop het verzoek doorsturen naar 

Bureau Wsnp. Verzoeken worden dan niet langer per email of post aangeleverd.  

Om toegang te kunnen krijgen tot het portaal zal gebruik gemaakt gaan worden van 

E-herkenning. Dit is de zakelijke variant van DigiD. Meer informatie over E-herkenning 

vindt u in bijgaand voorlichtingsfilmpje en op de website eherkenning.nl. 

Wanneer gaan we met het portaal werken? 

In maart 2019 starten we met de bouw van het portaal en de verwachting is dat dit in de 

zomer van 2019 klaar is. Er wordt nauw samengewerkt met de bouwers van Quartz 

Wsnp om de aansluiting goed te laten verlopen.  

De ingebruikname van het portaal zal in stappen gebeuren, waarbij er eerst een pilot 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-424.html#d17e1488
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2010:BN8056
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-424.html#d17e158
https://eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning
https://eherkenning.nl/
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wordt gehouden bij enkele kantoren, waarna het portaal verder uitgerold wordt.  

In de loop van het najaar van 2019 zullen alle bewindvoerderkantoren met het portaal 

gaan werken.  

Hoe worden bewindvoerders betrokken bij de bouw van het portaal? 

Bureau Wsnp vindt het belangrijk bewindvoerders te betrekken bij de bouw van het 

portaal. Tijdens het klankbordoverleg op 11 februari jongstleden. zijn de verwachtingen 

geïnventariseerd die bewindvoerders hebben van een portaal. Speciaal voor deze 

bijeenkomst waren naast de reguliere leden nog een aantal grotere kantoren uitgenodigd 

zodat er een representatieve mix aanwezig was van grotere en kleinere 

bewindvoerderkantoren. 

De verwachtingen van een portaal zijn: 

1. Subsidieverzoeken kunnen indienen; 

2. Per zaak kunnen zien of het om een enkele of een gekoppelde zaak gaat en zo nodig 

een verzoek tot koppeling of ontkoppeling kunnen indienen; 

3. Een systeem waarbij je niet vergeet bijlagen bij te voegen; 

4. Overzichten kunnen inzien van openstaande verzoeken, met de status van het 

verzoek; 

5. De mogelijkheid van elke zaak de financiële gegevens op te vragen; wat is er 

uitbetaald en wat staat er open; 

6. Een zoekfunctie om getoonde informatie te kunnen filteren; 

7. De mogelijkheid overzichten te exporteren naar een Excel bestand. 

Vanuit de klankbordgroep is tevens de wens uitgesproken om het voorschot van € 800,- 

optioneel te maken. Bureau Wsnp moet dit wettelijk gezien uitbetalen, maar onderzoekt 

hiervoor de mogelijkheden. 

Tijdens de bouw van het portaal zullen de leden van de klankbordgroep zoveel mogelijk 

betrokken worden. Nadat het portaal gebouwd is zullen medewerkers van Bureau Wsnp 

het land in gaan om bewindvoerders uitleg te geven over het portaal. 

Verder zullen wij u gedurende de bouw van het portaal via onze nieuwsbrief op de hoogte 

houden van alle ontwikkelingen. 

Onderzoek (nieuw) huwelijksvermogensrecht en de 

Wsnp 
Bij Bureau Wsnp is stagiair Christian de Beer onlangs gestart met zijn onderzoek naar de 

uitwerking van het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht voor de Wsnp. Christian 

onderzoekt in het bijzonder welke invloed het nieuwe huwelijksvermogens-recht heeft op 

de Wsnp-boedel(s), hoe dit uitwerkt op de crediteuren én slot-uitdelingslijst(en), en op 

de Wsnp-vergoeding. Het onderzoek mondt uit in een scriptie/onderzoeksrapport en een 

tool waarmee handig toepassing wordt gegeven aan zijn bevindingen. Christian is 

student hbo-rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. De presentatie van het 

onderzoek staat gepland in mei/juni. 

Op basis van de uitkomst bekijkt Bureau Wsnp of de interne werkprocessen gewijzigd 

kunnen of moeten worden. En of er mogelijkheden zijn om bewindvoerders hierin de 

faciliteren, bijvoorbeeld door de standaarddocumenten te verbeteren. 

Bureau Wsnp wenst Christian veel succes met zijn onderzoek. Wij zien de uitkomst graag 

tegemoet! 
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Maart 

Recofabesluit in-en/of uitlooprisico 
Gepubliceerd op 26 maart 2019 

Bureau WSNP informeert u hierbij over een Recofa besluit in het kader van het in- en/of 

uitlooprisico. 

Neemt u een schuldsaneringsdossier over van een andere bewindvoerder óf gaat u 

werken bij een ander kantoor en neemt u dossiers mee? Dan kunt u te maken krijgen 

met het zogenaamde uitloop- of inlooprisico. In de nieuwsbrief van september 2018 

publiceerden wij hierover in artikel ‘ In- en/of uitlooprisico meeverzekeren’. Recofa heeft 

het onderwerp onlangs besproken en een besluit hierin genomen. Hieronder informeren 

wij u. 

Besluit Recofa 

Recofa acht het in- en/of uitlooprisico een onmisbaar onderdeel van de beroeps- en 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Wsnp-bewindvoerders. Maar zij verplicht dit 

verzekeringsonderdeel vooralsnog niet. De reden waarom Recofa dit 

verzekeringsonderdeel niet verplicht stelt is dat veel Wsnp-organisaties zich in een 

lastige financiële situatie bevinden. 

Recofa kan op enig moment dit standpunt wijzigen. 

Wel adviseert Recofa zeer dringend aandacht te besteden aan dit punt en ook dat 

bewindvoerders zorgen voor een verantwoorde overdracht, met in het bijzonder 

aandacht voor het in- en/of uitlooprisico. 

Bureau Wsnp sluit zich graag bij het besluit aan. Met vragen over dit onderwerp kunt u 

zich het best wenden tot uw eigen verzekeraar, of bij de Branchevereniging 

Bewindvoerders Wsnp – als u daar lid van bent. 

Online Survey: Do Dutch laws help people with consumer 
debt problems? 
Op dit moment onderzoekt mevrouw Howell, Australische PhD onderzoeker en senior 

lector rechten aan de Melbourne Law School, de Nederlandse Wsnp. Zij onderzoek wat 

voor invloed de Wsnp heeft op de financiele situatie van schuldenaren.   

Mevrouw Howell stelt het op prijs als Wsnp-bewindvoerders haar helpen door haar online 

enquête in te vullen. De (Nederlandstalige) enquête en een toelichting vindt u hieronder.  

Onderstaande tekst is opgesteld door mevrouw Nicola Howell, PhD researcher and Senior 

Lecturer in Law, Melbourne Law School. 

Do Dutch laws help people with consumer debt problems? 

Would you like to share your views through an anonymous online survey? 

I am a PhD researcher and Senior Lecturer in Law from Australia. I am inviting Wsnp 

administrators and others working in the Dutch debt assistance / debt restructuring 

sector to participate in my study on the legal responses to consumer debt. 

In my study, I am examining the use and impact of the some of the different options 

available to consumers facing debt problems in Australia and in the Netherlands. Through 

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/overdracht-dossiers-in--uitlooprisico
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this work, I want to understand how bankruptcy and debt settlement / debt restructuring 

options impact on debtors’ financial situation and lives, including whether they lead to 

improvements in financial wellbeing. Because there are some differences between the 

main options available in Australia and the Netherlands, comparing the options in the two 

jurisdictions may help identify the features that can best assist debtors to recover from 

consumer debt problems.  

The views of Wsnp administrators and other professionals involved in this 

sector are important. 

Please consider completing my online survey by following this link: PhD Online Survey: 

Wsnp administrators and other professionals. 

The survey is anonymous, and it will take approximately 15-20 minutes to complete. You 

can view the survey questions in Dutch or in English. (If the survey does not display in 

your preferred language, there is a button on the top right of every page to change the 

language.) 

If you would like to also provide more details through a research interview, you can 

register your interest in this option through the survey. Research interviews will be 

conducted in English.  

Research ethics 

This research has been approved by The University of Melbourne’s Human Research 

Ethics Committee (Ethics ID 1852475.2 (survey) and 1852476.2 (interviews), contact for 

queries: humanethics-complaints@unimelb.edu.au. The privacy of all participants will be 

protected throughout the project.  

Survey for citizens 

I am also planning a separate anonymous survey for citizens who are, or have been, in 

the Wsnp procedure (or an amicable debt settlement). Would you consider telling any 

relevant clients about the opportunity to participate in this survey? If so, please get in 

touch, and I will provide some more information.  

More information? 

You will find more details on the study at the survey link above, however, please also feel 

free to contact me directly if you have any questions  

( nhowell@student.unimelb.edu.au). 

Thank you for considering my request! 

Nicola Howell 

PhD Researcher, Melbourne Law School ( nhowell@student.unimelb.edu.au) 

MLS profile:  https://law.unimelb.edu.au/students/grd/students/nicola-howell 

Senior Lecturer, Faculty of Law, Queensland University of Technology 

 w:  //www.qut.edu.au/law 

 ePrints:  https://eprints.qut.edu.au/view/person/Howell,_Nicola.html  

 QUT Staff profile:  http://staff.qut.edu.au/staff/nicola.howell/  

 Orchid id:  http://orcid.org/0000-0003-1886-5304 

Nieuwe leden voor de klachtenadviescommissie 
Binnenkort nemen mevrouw mr. de Waele, mevrouw van Ooijen en de heer Lassing 

afscheid van de klachtenadviescommissie. Zij zijn al 6 jaar, en dus vanaf het begin, 

https://melbourneuni.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dTirLuEiGGpgih
https://melbourneuni.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dTirLuEiGGpgih
mailto:humanethics-complaints@unimelb.edu.au
mailto:nhowell@student.unimelb.edu.au
mailto:nhowell@student.unimelb.edu.au
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__emea01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Flinkprotect.cudasvc.com-252Furl-253Fa-253Dhttp-25253a-25252f-25252forcid.org-25252f0000-2D0003-2D1886-2D5304-2526c-253DE-252C1-252CP8yN651BjjpGkUBSj7gLdLbgTZHMyetMRQnG3M-5FZZ12VOdICTqeFbH3WEVRTWX6D0Xoy-2DTODqyHut9zwJHYYXjuKUoJxqX5mCB1PhOtk-2526typo-253D1-26data-3D02-257C01-257Cc.umfreville-2540aston.ac.uk-257C1d9666bbd65c42179c3508d5dbe626c2-257Ca085950c4c2544d5945ab852fa44a221-257C0-257C0-257C636656703924385185-26sdata-3DcfV49zFQ8pg7FpbmoxxRweuqRxqHrO7eUg1giPlWHG8-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAw&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=xwG1eVW5leW8wzLJy_UPoO_Xr5jg4mSmKCxYn9l7Ri8UMlU2SIiE66kVWjGtXezB&m=UCLACG3ZfjfbTKGft44nS2YMZqIE6ZVbaLUWFASr_Vs&s=vvYGBCMjyHhqkgqFXumhKIHmPLW6u_FAcD7PdQK2iWw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__emea01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Flinkprotect.cudasvc.com-252Furl-253Fa-253Dhttps-25253a-25252f-25252f-25252f-25252fwww.qut.edu.au-25252flaw-2526c-253DE-252C1-252CQu3kduOPTXPbdIHC3TDWHgdbAAfp6TC5r-5F2aw5-2DGglaVrWJZbjHQD-5FwzdGXtIo1K-2DCWD3oEI9x0xK-5F7yxznGr-2DYlx9J2PQXxcnehAON83zoj-2DU9dmJx1-2526typo-253D1-26data-3D02-257C01-257Cc.umfreville-2540aston.ac.uk-257C1d9666bbd65c42179c3508d5dbe626c2-257Ca085950c4c2544d5945ab852fa44a221-257C0-257C0-257C636656703924365171-26sdata-3DywnjVG4w3naBNuLBnAaBEvGhDK8NFScvbhU9apxW9iw-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAw&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=xwG1eVW5leW8wzLJy_UPoO_Xr5jg4mSmKCxYn9l7Ri8UMlU2SIiE66kVWjGtXezB&m=UCLACG3ZfjfbTKGft44nS2YMZqIE6ZVbaLUWFASr_Vs&s=40aAN5FULH_XTyvM4el0zJRxPYfeGG8oCVq1HZN2sYM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__emea01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Flinkprotect.cudasvc.com-252Furl-253Fa-253Dhttps-25253a-25252f-25252feprints.qut.edu.au-25252fview-25252fperson-25252fHowell-25252c-5FNicola.html-2526c-253DE-252C1-252CyWOYH1VWuxZjUQmvjhpIJ19TDe-2DEN-5F-2DU8qC2dahX4POWv6SV0B3gWkiMKEBdCC-5Fr99vHWkghJSY6a4QTrc5iCYQBs5nGKF80W8DOsPN8-5FFHtmxmjdxn3iyV9Eq6d-2526typo-253D1-26data-3D02-257C01-257Cc.umfreville-2540aston.ac.uk-257C1d9666bbd65c42179c3508d5dbe626c2-257Ca085950c4c2544d5945ab852fa44a221-257C0-257C0-257C636656703924375176-26sdata-3DS4qPISZOxkqZ0GQBoqUQ9eTx-252B5XscV1RM42gzhU5g5A-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAw&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=xwG1eVW5leW8wzLJy_UPoO_Xr5jg4mSmKCxYn9l7Ri8UMlU2SIiE66kVWjGtXezB&m=UCLACG3ZfjfbTKGft44nS2YMZqIE6ZVbaLUWFASr_Vs&s=fTW6FBOpcFX2JtlzskvPl4K_HLxZYzal5t8E-9r5bCs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__emea01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Flinkprotect.cudasvc.com-252Furl-253Fa-253Dhttp-25253a-25252f-25252fstaff.qut.edu.au-25252fstaff-25252fhowelln-25252f-2526c-253DE-252C1-252Cf2JtZ-5F7cVG9leWY1NlV24rwnVUz7r6cRykaF0RVDSMDghIR2wdQjVWrzv41UAyb3-2DQUEiB8L-5F5YV1aTllYQUsg723N-2Dhp197xv72hilnhWD1mk47kI2hbvEFNtwF-2526typo-253D1-26data-3D02-257C01-257Cc.umfreville-2540aston.ac.uk-257C1d9666bbd65c42179c3508d5dbe626c2-257Ca085950c4c2544d5945ab852fa44a221-257C0-257C0-257C636656703924385185-26sdata-3DYfL0-252FfPtlFwrkHOLBbI9tbuS5Ef54xFS8v46pWKFWaU-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAw&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=xwG1eVW5leW8wzLJy_UPoO_Xr5jg4mSmKCxYn9l7Ri8UMlU2SIiE66kVWjGtXezB&m=UCLACG3ZfjfbTKGft44nS2YMZqIE6ZVbaLUWFASr_Vs&s=fXQSA7rpxLgqibQb8Bo1zwi6TfukWjo44FQvi9Iv6ss&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__emea01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Flinkprotect.cudasvc.com-252Furl-253Fa-253Dhttp-25253a-25252f-25252forcid.org-25252f0000-2D0003-2D1886-2D5304-2526c-253DE-252C1-252CP8yN651BjjpGkUBSj7gLdLbgTZHMyetMRQnG3M-5FZZ12VOdICTqeFbH3WEVRTWX6D0Xoy-2DTODqyHut9zwJHYYXjuKUoJxqX5mCB1PhOtk-2526typo-253D1-26data-3D02-257C01-257Cc.umfreville-2540aston.ac.uk-257C1d9666bbd65c42179c3508d5dbe626c2-257Ca085950c4c2544d5945ab852fa44a221-257C0-257C0-257C636656703924385185-26sdata-3DcfV49zFQ8pg7FpbmoxxRweuqRxqHrO7eUg1giPlWHG8-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAw&c=4ZIZThykDLcoWk-GVjSLmy8-1Cr1I4FWIvbLFebwKgY&r=xwG1eVW5leW8wzLJy_UPoO_Xr5jg4mSmKCxYn9l7Ri8UMlU2SIiE66kVWjGtXezB&m=UCLACG3ZfjfbTKGft44nS2YMZqIE6ZVbaLUWFASr_Vs&s=vvYGBCMjyHhqkgqFXumhKIHmPLW6u_FAcD7PdQK2iWw&e=
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betrokken geweest bij de klachtenregeling. Bureau Wsnp bedankt ze hartelijk voor hun 

inzet. 

Inmiddels hebben wij vervangers gevonden. Er waren meerdere sollicitaties, allemaal van 

zeer geschikte en deskundige kandidaten. Wij hebben daarom bij de benoeming gekeken 

naar landelijke spreiding, en naar het soort kantoor waarbij bewindvoerders werkzaam 

zijn. De landelijke spreiding is vooral belangrijk omdat het niet wenselijk is dat 

bewindvoerders een klacht over een bewindvoerder die zij persoonlijk kennen 

behandelen.De keuze voor verschillende soorten kantoren maakt dat iedereen met een 

iets andere blik naar het werk kijkt, en elkaar daardoor ook aanvult in de commissie. 

De nieuwe leden 

De nieuwe leden zijn: 

 De heer mr. J.J. Groen, senior rechter bij de rechtbank Limburg, als voorzitter; 

 De heer F. Strijbos, Wsnp bewindvoerder bij gemeente Tilburg, als lid; 

 Mevrouw mr. C. G. van der Wiel, advocaat/bewindvoerder bij Van der Wiel advocaten 

in Amsterdam, als lid. 

Hoog saldo op beheerrekening tijdens schuldregeling 
Aan de helpdesk horen we regelmatig over complicaties die ontstaan door een hoog 

spaarsaldo op de beheerrekening. Vaak speelt dit bij schuldenaren die onder 

beschermingsbewind staan, en vooral bij eenoudergezinnen.  

Door het hoge saldo krijgt de schuldenaar bijvoorbeeld geen kwijtschelding voor de 

gemeentelijke heffingen. Ook komt de schuldenaar mogelijk niet in aanmerking voor 

bijzondere bijstand voor bijzondere uitgaven, en verzoekt hij/zij deze uitgaven uit de 

boedel te mogen betalen. Daarnaast is het natuurlijk lastig uit te leggen hoe het mogelijk 

is dat een schuldenaar tijdens een schuldtraject een aanzienlijk bedrag kan sparen… Het 

uitgangspunt is dat het vanuit het vtlb vrijwel onmogelijk is om grote bedragen te 

sparen, het vtlb is immers gerelateerd aan de Participatiewetnorm en de daarin 

voorkomende minimaal noodzakelijke bedragen. 

Bureau Wsnp is voorstander om het spaarsaldo daarom niet te hoog te laten oplopen, 

zodat onbedoelde gevolgen worden voorkomen.  

Laat het spaarsaldo niet te hoog oplopen, voorkom onbedoelde gevolgen 

Op het moment dat er een minnelijke schuldregeling of Wsnp start valt het gehele 

spaarsaldo in de boedel/reservering. De schuldenaar mag echter vrij beschikken over het 

vermogen wat tijdens een schuldtraject gespaard is uit het vtlb.  

Vooral in eenoudergezinnen geldt dat het kindgebonden budget (kgb) bedoeld is om 

uitgaven te doen ten behoeve van de kinderen en om een ruim genoeg weekbudget toe 

te laten. Het is niet de bedoeling om van het kgb te sparen voor onvoorziene situaties. 

Bureau Wsnp heeft dit punt aangekaart bij het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. En zal het 

probleem ook bespreken bij de BPBI. Maar ook vanuit uw rol als Wsnp-bewindvoerder 

kunt u hier alert op zijn en dit zo nodig met de beschermingsbewindvoerder bespreken. 

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM
http://www.bpbi.nl/
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April 

Wsnp-zaken worden vanaf eind 2019 stap voor stap 
digitaal toegankelijk 
Ter informatie deelt Bureau Wsnp onderstaand bericht, met toestemming van de 

Rechtspraak. Het betreft een tekst uit een interne mailing gericht aan de 

branchevereniging voor Wsnp bewindvoerders en softwareontwikkelaars.   

Wsnp-zaken worden vanaf eind 2019 stap voor stap digitaal toegankelijk. De 

rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant starten 

een pilot met een klein aantal Wsnp-bewindvoerders. Na faillissementen en 

beschermingsbewind is Wsnp de derde zaaksoort bij Toezicht die digitaal 

toegankelijk wordt. 

Tijdens de pilot ‘digitalisering Wsnp-zaken’ kan een klein aantal Wsnp-bewindvoerders 

digitaal communiceren beproeven met de rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en 

Zeeland-West-Brabant. De rechtbanken gaan daarvoor enkele bewindvoerders 

benaderen. De pilot loopt van eind 2019 tot medio 2020. Als deze succesvol is, worden 

Wsnp-zaken vanaf medio 2020 bij alle rechtbanken geleidelijk gedigitaliseerd.  

Beveiligd web portaal 

De Rechtspraak start met digitale communicatie in Wsnp-zaken via Mijn Rechtspraak 

Toezicht. Curatoren die digitaal faillissementen behandelen, werken ook via dit web 

portaal. Bewindvoerders loggen met een veilig middel (eHerkenning) in op de beveiligde 

webapplicatie. Daar kunnen zij onder andere hun zaken inzien, verzoeken en berichten 

digitaal versturen en verslagen indienen. Ook ontvangen zij reacties van de 

insolventieteams van de rechtbanken via dit web portaal. Bijvoorbeeld een toewijzing van 

een verzoek of een reactie op een bericht.  

Systeemkoppeling volgt later 

Op termijn wil de Rechtspraak een systeemkoppeling (S2S-koppeling) ontwikkelen. 

Wsnp-bewindvoerders kunnen hiermee via hun kantoorsoftware rechtstreeks 

communiceren met het systeem van de Rechtspraak. De softwareleverancier moet dan 

het softwarepakket aanpassen, zodat het pakket gekoppeld kan worden met het systeem 

van de Rechtspraak. De ontwikkeling hiervan, zo heeft de ervaring bij 

Beschermingsbewinden laten zien, vraagt voor alle betrokken enige tijd. 

Uit de ervaringen met de systeemkoppeling bij Beschermingsbewinden blijkt dat het voor 

softwareleveranciers veel inspanning vergt om continu mee te ontwikkelen tijdens de 

pilotperiode. Er wordt immers steeds doorontwikkeld op basis van de ervaringen van de 

rechtbanken en de betrokken bewindvoerders. Dat betekent dat de software steeds moet 

worden aangepast. De voorkeur van de softwareleveranciers gaat daarom uit naar een 

stabiel en grotendeels volwassen systeem. De ontwikkelinspanningen zijn dan voor hen 

overzichtelijker, meer beheersbaar en daarmee sneller en goedkoper om te realiseren. 

Op verzoek van de beroepsvereniging Wsnp onderzoekt de Rechtspraak eind 2019 de 

automatiseringsgraad bij de Wsnp-bewindvoerders. De Rechtspraak betrekt daarbij de bij 

haar bekende softwareleveranciers Op basis daarvan worden verdere afspraken gemaakt 

over de ontwikkeling van de systeemkoppeling.  

Steeds meer digitaal Toezicht 

Wsnp is de derde zaaksoort bij Toezicht die digitaal toegankelijk wordt. Bij Wsnp-zaken 

gaat het om mensen met problematische schulden. Als zij via een 

schuldhulpverleningstraject niet van hun schulden kunnen afkomen, kunnen zij een 
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toelating tot de Wsnp aanvragen. Een bewindvoerder controleert dan of zij doen wat ze 

moeten doen om schulden af te betalen. De rechtbank houdt toezicht op de 

bewindvoerder. Landelijk zijn er ruim 20.000 lopende Wsnp-zaken. 

Vanaf 2014 werken insolventieteams, curatoren en professionele bewindvoerders steeds 

meer digitaal in faillissements- en bewindszaken. Zo wordt in ruim 83% van de lopende 

faillissementen inmiddels digitaal gecommuniceerd. Ruim 47% van alle bewindszaken 

(80.000 zaken) die door een professionele bewindvoerder worden uitgevoerd zijn 

digitaal.  

Meer informatie 

Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen aan toezicht.ivo@rechtspraak.nl. 

Hardheidsclausule toegevoegd aan verzoekschrift 
toelating Wsnp 
De Recofa-werkgroep heeft, op verzoek van Bureau Wsnp, besloten de hardheidsclausule 

(art. 288 lid 3 Fw) op te nemen in het ‘verzoekschrift toelating Wsnp’. Hieronder laten wij 

u weten waarom het onderdeel is toegevoegd. 

Dienstverleners in het schuldenwerkveld informeerden Bureau Wsnp dat het regelmatig 

voorkomt dat schuldenaren niet de hardheidsclausule aanroepen bij hun verzoek tot 

toelating tot de Wsnp. En dat de rechtbank ze daardoor, wellicht onnodig, afwijst voor de 

Wsnp. Het is aan de schuldenaar om actief gebruik te maken van deze mogelijkheid. De 

rechtbank past de hardheidsclausule niet ambtshalve toe.  

Nu de clausule onderdeel is van het verzoekschrift, is de verwachting dat schuldenaren er 

meer actief gebruik van maken. 

Bureau Wsnp heeft het onderdeel toegevoegd aan het verzoekschrift. Het nieuwe 

formulier staat vanaf 1 mei aanstaande op onze website bureauwsnp.nl. Wij hebben 

softwareleveranciers geïnformeerd over deze wijziging. 

Samenwerking Raad voor Rechtsbijstand en 

vertaalbureau AVB 
De Raad voor Rechtsbijstand zet vanaf 15 april 2019 vertaalopdrachten uit bij 

vertaalbureau AVB. De Raad maakte dit nieuws eerder bekend in dit artikel. Ook 

bewindvoerders Wsnp kunnen hiervan gebruikmaken. De kosten worden vergoed door de 

Raad. 

Voor tolkdiensten blijft de Raad samenwerken met TVcN.  

Hoe gebruik te maken van de tolk- en vertaaldiensten? 

Bureau Wsnp legt op de website uit hoe Wsnp-bewindvoerders gebruik kunnen maken 

van tolk- en vertaaldiensten. Zie artikel Werkwijze tolk- en vertaaldiensten onder de 

veelgestelde vragen. 

https://www.rvr.org/nieuws/2019/april/informatie-over-nieuw-vertaalbureau-per-15-april-2019.html
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/veelgestelde-vragen/faq-tolk--en-vertaaldiensten
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Themadag Belastingdienst 
Op donderdag 23 mei 2019 vindt de Themadag Belastingdienst plaats. De bijeenkomst 

duurt van 10.00 tot 15.30 uur.  

Adres locatie: Hanzelaan 310 te Zwolle, op loopafstand van het NS station.  

Inhoud 

Eerst is er een plenair deel met een gezamenlijke bijdrage van de Belastingdienst, de 

BBW en Bureau Wsnp. Ook zal het Team Relatiebeheer van de Belastingdienst een 

presentatie geven. Na de lunch kunt u twee workshops bijwonen. U heeft daarbij de 

keuze uit: 

 Toeslagen “opzet grove schuld” 

 Schuldhulpverlening ondernemers, BBZ (Rob van Zon, Vaktechnisch adviseur LIC) 

 Werkwijze Insolventie (Eric Smit teamleider insolventie LIC/CAP in combi met 

BBW/bureau WSNP) 

 Verrekenregels (Margreet Oosterbeek, medewerkster LIC Vaktechniek) 

Deelnemers 

De themadag staat open voor alle bewindvoerders Wsnp. Zowel BBW-leden als niet-leden 

kunnen deelnemen. Er is plaats voor 20 werknemers van de Belastingdienst en 50 

bewindvoerders Wsnp.  

Aantal PE-punten 

Aan deze Themadag zijn in het kader van het 'Besluit permanente educatie Wsnp' 4 PE-

punten (niet-juridisch) toegekend door de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp 

(BBW) te Zwijndrecht.  

Gratis 

Er zijn geen kosten aan de themadag verbonden. Om aan te melden klik hier. 

https://www.bbw-cursussen.nl/aanbod/opleidingsdagen/2-cursussen/68-themadag-belastingdienst20190418104604-2?acm=379_205
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Mei 

Barcodesticker voor doorsturen post aan de schuldenaar 
Gepubliceerd op 20 mei 2019 

Op verzoek van PostNL vragen wij graag opnieuw aandacht voor de wijze waarop post 

aan de schuldenaar doorgezonden dient te worden. Oude doorstuurstickers, stempels, 

handtekeningen et cetera zijn allemaal niet meer nodig. Helaas gaat dit nog lang niet 

altijd goed hetgeen vertraging, ergernis en AVG complicaties kan veroorzaken. 

Onderstaand de richtlijn van PostNL die wij graag aanbevelen! 

 

Datum Mei 2019 

Onderwerp: Barcodesticker voor uw post gericht aan schuldenaren  

De sortering van post en het postblokkadeproces wordt steeds verder geautomatiseerd. 

Om deze service te kunnen blijven uitvoeren is uw hulp nodig. 

PostNL heeft in overleg met Recofa een barcodesticker ontwikkeld voor de verzending 

van uw post aan de schuldenaar. Het is van belang dat de (verzamel)envelop altijd is 

voorzien van deze sticker. Uw logo, stempel en handtekening is ook niet meer nodig. 

Per envelop gebruikt u één sticker en voldoende frankering. De sticker kunt u het beste 

direct onder of naast de adressering plakken. De sticker is geen vervanger van de 

postzegel maar zorgt ervoor dat de post wordt bezorgd bij saniet. 

Voor het nabestellen van de stickers kunt u een e-mail sturen 

naarpostblokkadesticker@postnl.nl. Vermeld in uw e-mail duidelijk uw naam en adres 

zodat PostNL de stickers naar u kan opsturen. 

Nieuwe stafmedewerker Bureau Wsnp 
Per 1 juni 2019 versterkt Ilse Kersten het team van Bureau Wsnp. Ilse zal zich vooral 

bezighouden met de juridische werkzaamheden binnen het team.  

Ilse's ontwikkeling 

Ilse werkt sinds april 2016 bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op dit moment vervult zij de 

functie Beschikker relatiebeheer met specialty asiel- en vreemdelingenrecht. Tijdens deze 

functie heeft zij zich voornamelijk bezig gehouden met het uitvoeren van steekproeven 

bij advocatenkantoren. Daarnaast gaf Ilse informatiebijeenkomsten voor advocaten 

inzake de Wet op de rechtsbijstand en het beleid van de Raad.  

Na het behalen van haar studie HBO-Rechten aan de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen heeft Ilse gewerkt bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, als 

griffier bij de afdelingen civiel, belasting en straf.  

Waar kijkt Ilse naar uit? 

"Ik kijk er naar uit om een nieuwe uitdaging binnen de Raad aan te gaan. Ik heb mij tot 

nu toe voornamelijk bezig gehouden met de Wet op de rechtsbijstand. Op dit moment 

breid ik mijn kennis over de Wet schuldsanering natuurlijke personen uit. Ik kijk er naar 

uit om over dit rechtsgebied de bijzondere details te leren. Daarnaast lijkt het mij erg 

mailto:postblokkadesticker@postnl.nl
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leuk om de juridische werkzaamheden binnen het team op mij te nemen en om met een 

nieuw enthousiast team samen te werken." 

Ilse gebruikt de komende tijd om zich in te werken en bij te laten praten over de 

ontwikkelingen binnen het werkveld. 

Adviezen van de Klachtencommissie 
In 2013 is de Klachtenadviescommissie opgericht die in het kader van 

de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II toetst of Wsnp-bewindvoerders conform de 

gedragscode hebben gehandeld. Een klacht wordt binnen de commissie behandeld door 

één voorzitter (een rechter) en 2 leden (Wsnp-bewindvoerders). 

Na de behandeling stelt de commissie een advies op gericht aan de Raad. Het advies 

geeft aan of de klacht niet-ontvankelijk, (gedeeltelijk) gegrond dan wel ongegrond 

geacht wordt. Hierbij kan de Klachtenadviescommissie ook een aanbeveling doen dat een 

Wsnp-bewindvoerder in aanmerking komt voor uitschrijving uit het register 

voor bewindvoerders Wsnp. 

Geanonimiseerde adviezen 

Hieronder publiceren wij de geanonimiseerde adviezen. 

2018 

In 2018 zijn er 3 klachten binnengekomen waarover de klachtenadviescommissie zich in 

2019 heeft gebogen. In alle 3 deze zaken heeft de Raad het advies van de commissie 

overgenomen. 

 Adviesnummer 2019-01; 

 Adviesnummer 2019-02; 

 Adviesnummer 2019-03. 

https://www.bureauwsnp.nl/over-bureau-wsnp/onafhankelijke-commissies/commissies
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034045/
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/adviezen-nav-klachten/advies-geanonimiseerd-2019-01.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/adviezen-nav-klachten/advies-geanonimiseerd-2019-02.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/adviezen-nav-klachten/advies-geanonimiseerd-2019-03.pdf
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Juni 

Planning audits kantoorbezoek 
Op dit moment bereidt Bureau Wsnp de aankomende audits voor de kantoorbezoeken 

voor. In dit bericht leest u meer informatie daarover. 

Bureau Wsnp heeft onder andere als taak de kwaliteit van Wsnp-organisaties te 

bewaken. Elk jaar voeren wij (schriftelijke) audits uit om te toetsen of Wsnp-organisaties 

voldoen aan de criteria in het organisatieprofiel en overige inschrijfvoorwaarden. 

Daarnaast streven wij er naar elke drie jaar een kantoorbezoek af te leggen. Tijdens het 

bezoek gaan wij, naast de gebruikelijke audit, graag het gesprek aan met de organisatie 

en bewindvoerders. Wij bespreken vragen die er spelen, welke problemen u ervaart, 

welke ontwikkelingen u bespeurt, enzovoorts. 

Bewindvoerdersportaal staat centraal 

Bij het aankomende kantoorbezoek informeren wij u graag over het 

bewindvoerdersportaal. Dit wordt naar verwachting in augustus in gebruik genomen. 

Uitnodiging in juli, audits vanaf september 

Alle Wsnp-organisaties ontvangen vanaf juli 2019 een e-mail waarin wij de audit 

plannen. Organisaties hebben na hun uitnodiging ongeveer 6 weken de tijd om stukken 

te verzamelen en in te sturen bij Bureau Wsnp. De eerste kantoorbezoeken vinden plaats 

in september 2019. 

Vragen over het kantoorbezoek? 

Wij beantwoorden graag uw vragen over het kantoorbezoek. Het liefst ontvangen wij uw 

vragen per e-mail via infowsnp@rvr.org. Bellen kan ook op 088 - 787 1910 (op 

werkdagen bereikbaar tussen 09:00 en 13:00). 

Recofa: zzp tijdens de Wsnp 
Recofa staat open voor (zzp-)ondernemen tijdens de Wsnp de Wsnp. Natuurlijk zijn hier 

voorwaarden aan verbonden, deze staan uiteengezet in de Handreiking voor 

zelfstandig ondernemen binnen de wettelijke schuldsaneringsregeling. 

De handreiking bevat tevens: 

 een nieuw stroomschema; en 

 een toelichting. 

Toelichting 

Steeds meer mensen werken als zelfstandige ondernemer zonder personeel (hierna: 

zzp’er). In steeds meer branches werkt men met zzp’ers. Hierin wordt steeds minder of 

zelfs helemaal niet vanuit dienstverband gewerkt. 

Deze zzp’ers genereren vaak hogere inkomsten ten opzichte van een dienstverband. Een 

goede zzp’er kan tijdens de Wsnp waarschijnlijk meer afdragen aan de boedel, hetgeen 

natuurlijk gunstig is voor de schuldeisers en belanghebbenden. Ook de Recofa-werkgroep 

ziet dit in. 

Daarom staat de Recofa-werkgroep vanaf nu meer open voor schuldenaren die zich 

tijdens de Wsnp inzetten als zzp’er. Ervaren zzp’ers die met goed resultaat ondernemen, 

mogen dit blijven doen tijdens de Wsnp. 

mailto:infowsnp@rvr.org
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handreiking-zelfstandig-ondernemen-binnen-wettelijke-schuldsaneringsregeling.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handreiking-zelfstandig-ondernemen-binnen-wettelijke-schuldsaneringsregeling.pdf
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2 hulpmiddelen voor het aanvragen van de Wsnp 
Schouders Eronder en Bureau Wsnp bieden schuldhulpverleners twee hulpmiddelen aan 

ter begeleiding van het verzoek voor toelating tot de Wsnp. Met behulp van deze 

infographics kan de schuldhulpverlener eenvoudig nagaan of alle stappen doorlopen zijn 

en of alle vereiste informatie aangeboden wordt. Dit zodat de Wsnp-toelatingszitting 

doelmatig uitgevoerd kan worden. 

Beide stukken zijn uitgewerkt in klare taal. Hiermee kan de schuldenaar zelf ook de 

stukken gebruiken.  

De bestanden staan vermeld onder het kopje 'Bent u schuldhulpverlener? ' op de pagina 

'Verzoekschrift toelating Wsnp en bijbehorende stukken' Hieronder geven wij een korte 

toelichting. 

Routekaart verzoekschrift Wsnp 

De routekaart verzoekschrift Wsnp is een handige infographic waarin u puntsgewijs de 

belangrijkste toelatingscriteria kunt nagaan in het kader van de toelating tot de Wsnp. Zo 

kunt u nagaan of alle vereiste stappen zijn doorlopen en of de schuldenaar voldoet aan 

de belangrijkste vereisten.  

 

 

Checklist 

Met de checklist verzoekschrift Wsnp controleert u of het verzoekschrift volledig is 

ingevuld en alle vereiste bijlagen bijgevoegd zijn en voldoende recent zijn.   

  

https://www.schouderseronder.nl/
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/model-verzoekschriften/verzoekschriften
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/routekaart-wsnp-20190813.pdf.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/checklist-wsnp-verzoekschrift.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/routekaart-wsnp-20190813.pdf.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/checklist-wsnp-verzoekschrift.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/verzoekschrift/checklist-wsnp-verzoekschrift.pdf
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Juli 

Vtlb-calculator juli 2019 beschikbaar 
De nieuwe vtlb-calculator en het bijbehorende rapport van juli 2019 zijn nu beschikbaar. 

Wij lichten de belangrijkste wijzigingen hieronder toe. 

Download de nieuwe applicatie en het rapport op onze vtlb-pagina.  

Belangrijkste wijzigingen vtlb-calculator juli 2019 

De belangrijkste wijzigingen in het rapport zijn: 

 Als er sprake is van een paar waarvan slechts 1 partner in de regeling zit en op het 

inkomen van de andere partner (de partner die niet in de regeling) ligt loonbeslag, 

wordt het inkomen van die partner gesteld op het bedrag van de vastgestelde 

beslagvrije voet. We hebben toegevoegd dat dit geldt voor alle paren, ongeacht of ze 

wel of niet in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. 

 De paragraaf inzake de eigen bijdrage WMO is aangepast. De gemeente bepaalt of 

inwoners daadwerkelijk een bijdrage moeten betalen en welke regelingen er zijn om 

de eigen bijdrage te verlagen. Als er een eigen bijdrage wordt gevraagd, mag deze 

volledig als correctie opgevoerd worden bij 'overige correcties'. 

 De voorwaarden voor correctie van kosten voor beschermingsbewind of budgetbeheer 

zijn scherper geformuleerd. Correctie is alleen mogelijk als de maatregel noodzakelijk 

wordt geacht én als schuldenaar aantoont dat bijzondere bijstand voor de kosten is 

afgewezen. 

 Bij het vaststellen van het bedrag van 'tegemoetkoming van inwonenden' moeten 

twee berekeningen gemaakt worden: een evenredig deel van de huur en de 

eventuele derving van inkomsten. Als de bijdrage wordt gesteld op het bedrag dat de 

schuldenaar derft aan inkomsten, dan worden hiermee de wegvallende inkomsten 

gecompenseerd, maar is er geen sprake van een extra bijdrage voor de boedel. Deze 

constatering is expliciet vermeld in het rapport. 

 In het bedrag aan inkomsten uit studiefinanciering zit een component voor 

levensonderhoud en een component voor studiekosten/leermiddelen. De calculator 

wijzigde het ingevoerde bedrag aan studiefinanciering automatisch naar de 

component voor levensonderhoud. Omdat de bedragen voor studiekosten en/of 

leermiddelen sterk kunnen verschillen wordt nu het gehele bedrag van de 

studiefinanciering als inkomen gezien. Correctie voor studiekosten kan handmatig 

worden opgevoerd. 

 Het kan voorkomen dat het reguliere inkomen van een schuldenaar lager is dan het 

vrij te laten bedrag en de schuldenaar daarnaast extra inkomsten uit overwerk heeft. 

Hoe hiermee om te gaan? In het rapport is verduidelijkt dat inkomsten uit overwerk 

in de boedel vallen (en voor 50% vrijgelaten kunnen worden na toestemming van de 

rechter-commissaris) voor zover de inkomsten het vtlb overstijgen. 

In paragraaf 1.6 staan alle wijzigingen beschreven. 

De calculator is aangepast aan de nieuwe normbedragen. Daarnaast wordt in de 

calculator het ingevulde bedrag aan inkomsten uit studiefinanciering niet meer 

automatisch aangepast aan het bedrag van de component levensonderhoud van de 

studiefinanciering. 

https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/de-berekening-van-het-vrij-te-laten-bedrag
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Portaal Wsnp-bewindvoerders 

Het verloop van de bouw 

De bouw van het portaal is in twee delen verlopen. In maart 2019 zijn we gestart met de 

bouw nadat we bij leden van de klankbordgroep hadden geïnventariseerd welke 

verwachtingen zij hadden bij een portaal voor Wsnp bewindvoerders. 

In april en mei hebben we tijdens twee bijeenkomsten een aantal bewindvoerders 

getoond wat er tot dan toe was gebouwd. De feedback die we daarop kregen hebben we 

meegenomen bij de verdere bouw. Vanaf juni zijn we weer verder gegaan met bouwen. 

Eind juli verwachten we klaar te zijn met de bouw van het Wsnp-portaal. 

Wat kunt u met het portaal? 

In het portaal kunt u een aantal gegevens inzien en daarnaast kunt u ook verzoeken 

indienen. Welke gegevens en verzoeken dat zijn, leest u hieronder. 

Inzien registergegevens Wsnp organisatie en bewindvoerder 

De gegevens die van u en van uw organisatie zijn geregistreerd in het 

bewindvoerderregister. Wijzigingen in het register kunt u per e-mail bij ons indienen. 

Maakt u hierbij gebruik van het formulier op onze site. 

Inzien lopende en afgesloten dossiers 

Het is mogelijk om alle lopende en afgesloten dossiers van uw organisatie in te zien. Een 

dossier bestaat uit óf één enkele schuldsaneringszaak óf uit twee schuldsaneringszaken 

waarvan de schuldenaren gehuwd zijn in gemeenschap van goederen. 

In het overzicht van dossiers kunt u filteren op een aantal zoekcriteria, waaronder de 

naam van de bewindvoerder. Dit betekent dat u makkelijk een overzicht krijgt van al uw 

lopende en afgesloten dossiers. 

Van al deze dossiers is het mogelijk om door te klikken naar een scherm waarop meer 

informatie staat. 

Inzien lopende en afgesloten declaratieverzoeken 

Van alle subsidieverzoeken, nuldeclaraties en correctieverzoeken die binnen uw 

organisatie zijn ingediend, kunt u zien wat de status is. Van alle afgesloten verzoeken 

kunt u het besluit inzien. 

Inzien OZP verzoeken en aanvullen gegevens 

Wanneer een declaratieverzoek niet compleet is, krijgt deze de status OZP (onderzoek 

plichtig). Het verzoek moet dan eerst aangevuld worden met de ontbrekende gegevens, 

voordat wij deze verder in behandeling kunnen nemen. Op het portaal ziet u wanneer 

een verzoek de status OZP heeft gekregen en waarom. Verder kunt u het verzoek 

aanvullen met de ontbrekende informatie. 

Ontkoppelverzoek indienen 

Blijkt dat voor twee schuldsaneringszaken ten onrechte één dossier is aangemaakt, dan 

kunt u een ontkoppelverzoek indienen. Wij maken dan voor beide zaken een apart 

dossier aan. Het is belangrijk dat dit verzoek wordt ingediend voordat een 

declaratieverzoek kan worden behandeld. 

Declaratieverzoeken indienen 

Via het portaal kunt u een subsidieverzoek of nuldeclaratie indienen. Door een lopend 

dossier te selecteren opent u het declaratieformulier, waarbij de bekende velden al zijn 

ingevuld. U kunt dan het formulier verder invullen en de bewijsstukken bijvoegen. 

Wat kunt u niet met het portaal 

Een correctieverzoek en een verzoek tot het koppelen van twee schuldsaneringszaken 

kunnen (nog) niet via het portaal ingediend worden. Deze verzoeken kunt u per e-mail 

bij ons indienen. 
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Wat gebeurt er de komende periode? 

Eind augustus starten we met de implementatie van het portaal. Hiervoor starten we met 

een aantal bewindvoerderorganisaties een pilotperiode. Bureau Wsnp benadert daarvoor 

een aantal kantoren die een dusdanige hoeveelheid dossiers hebben dat er een redelijk 

aantal declaratieverzoeken ingediend kan worden. 

Vervolgens sluiten we vanaf half september in fases organisaties aan op het portaal. 

Tijdens de kantoorbezoeken, die we in het najaar uitvoeren, wordt ruimte ingebouwd om 

aandacht te besteden aan het werken met het portaal. 

Wat moet u zelf regelen? 

U logt in op het portaal via eHerkenning. Alle bewindvoerderskantoren moeten daarvoor 

eerst een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 3 aanvragen voor de 

medewerkers die gebruik gaan maken van het portaal. 

U bent vrij in het kiezen waar u de eHerkenning aanvraagt. 

U vindt meer informatie over hoe en waar u dit kunt aanvragen op de website van de 

Rijksoverheid (eherkenning.nl). 

U vindt hier een duidelijk stappenplan dat u kunt volgen bij het aanvragen van een 

E-herkenningsmiddel. U vindt informatie over de 6 leveranciers die door de Rijksoverheid 

zijn erkend als aanbieder van een E-herkenningsmiddel. Per leverancier vindt u terug 

welk aanbod zij doen en de kosten die daarvoor gerekend worden. Het loont de moeite 

om hierbij goed te vergelijken. 

De BBW heeft voor haar leden geregeld dat zij met korting een E-herkenningsmiddel 

kunnen aanvragen bij Unified Post (Zlogin). Meer informatie hierover leest u in de 

nieuwsbrief van de BBW. 

Recofa publiceert handreiking voor zzp binnen de Wsnp 
Recofa staat open voor (zzp-)ondernemen tijdens de Wsnp de Wsnp. Natuurlijk zijn hier 

voorwaarden aan verbonden, deze staan uiteengezet in de Handreiking voor 

zelfstandig ondernemen binnen de wettelijke schuldsaneringsregeling. 

De handreiking bevat tevens: 

 een nieuw stroomschema; en 

 een toelichting. 

Toelichting 

Steeds meer mensen werken als zelfstandige ondernemer zonder personeel (hierna: 

zzp’er). In steeds meer branches werkt men met zzp’ers. Hierin wordt steeds minder of 

zelfs helemaal niet vanuit dienstverband gewerkt. 

Deze zzp’ers genereren vaak hogere inkomsten ten opzichte van een dienstverband. Een 

goede zzp’er kan tijdens de Wsnp waarschijnlijk meer afdragen aan de boedel, hetgeen 

natuurlijk gunstig is voor de schuldeisers en belanghebbenden. Ook de Recofa-werkgroep 

ziet dit in. 

Daarom staat de Recofa-werkgroep vanaf nu meer open voor schuldenaren die zich 

tijdens de Wsnp inzetten als zzp’er. Ervaren zzp’ers die met goed resultaat ondernemen, 

mogen dit blijven doen tijdens de Wsnp. 

http://eherkenning.nl/
http://eherkenning.nl/
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handreiking-zelfstandig-ondernemen-binnen-wettelijke-schuldsaneringsregeling.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/handreiking-zelfstandig-ondernemen-binnen-wettelijke-schuldsaneringsregeling.pdf
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Ontwikkeling nieuwe uitdelingslijst 
Bureau Wsnp, de NVVK en softwareontwikkelaars hebben op 9 juli jl. een bijeenkomst 

gehad. De partijen bespraken tijdens deze bijeenkomst wijzigingen in het kader van de 

uitdeling binnen de minnelijke schuldregeling en de Wsnp in dossiers waarin sprake is 

van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. 

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht – van kracht vanaf op 1-1-2018 – is de aanleiding 

van deze wijzigingen. De nieuwe regelgeving leidt namelijk tot een gewijzigde uitdeling 

t.o.v. het ‘oude’ huwelijksvermogensrecht. Niet iedereen is evengoed op de hoogte van 

de nieuwe uitwerking, wat soms leidt tot een juridisch onjuiste uitdeling. 

Daarom is besloten om voor dossiers waarin het nieuwe huwelijksvermogensrecht van 

toepassing is een nieuwe standaardmanier van uitdeling uit te werken in software. 

Op dit moment wordt de nieuwe software ontwikkeld. Verwacht wordt dat het nieuwe 

programma vanaf 1-1-2020 gebruikt kan worden. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkeling via deze nieuwsbrief. 

Rectificatie: aansprakelijkheidsverzekering Wsnp 
Nationale Nederlanden 
Bureau Wsnp rectificeert hierbij het nieuwsbericht ‘Nationale Nederlanden stopt met 

aansprakelijkheidsverzekering Wsnp’ - zie tekst  hieronder - dat in  de nieuwsbrief van 

juli stond. 

Bureau Wsnp biedt haar excuses aan voor eventuele verwarring die door de onjuiste 

berichtgeving is ontstaan. 

Een voorbarig bericht 

Kort na het versturen van de nieuwsbrief werd duidelijk dat de betreffende 

verzekeraar overwoog het product te beëindigen na 2019, maar nog geen definitief 

besluit had genomen. Bureau Wsnp heeft deze informatie verkeerd geïnterpreteerd en er 

voorbarig over bericht. 

Nationale Nederlanden blijft product aanbieden 

Inmiddels heeft Nationale Nederlanden definitief besloten dat zij de 

aansprakelijkheidsverzekering voor Wsnp-bewind blijft aanbieden na 2019. 

Onderstaand bericht is op 25 juli jl. gepubliceerd, maar bevat onjuiste gegevens. 

Bovenstaande tekst vervangt dit bericht. I.h.k.v. bovenstaande rectificatie tonen wij nog 

tijdelijk het onderstaand foutieve bericht.  

Herinnering: Nationale Nederlanden stopt met aansprakelijkheidsverzekering 

Wsnp 

In dit artikel herinneren wij Wsnp-bewindvoerders er aan dat de 

verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden vanaf 2020 géén 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering m.b.t. de Wsnp meer aanbiedt. 

Neemt u dit jaar deze verzekering af bij Nationale Nederlanden? Zorgt u er dan op tijd 

voor dat u vanaf 2020 verzekerd bent bij een andere aanbieder. 
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Augustus 

Basisopleiding Leergang Wsnp 2019 geannuleerd 
Het is helaas niet gelukt om voldoende inschrijvingen te krijgen voor de start van de 

najaarseditie 2019 van de leergang Wsnp. De leergang is daarom geannuleerd. OSR 

komt zo spoedig mogelijk met een planning voor het voor- en najaar van 2020, nu deze 

leergang definitief is geannuleerd. Deelnemers die nu staan ingeschreven worden 

gefaciliteerd doordat de leergang 2 keer wordt ingepland. 

Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief. 

Actualisering preferentielijst 
De heer mr. H.A Stein en Bureau Wsnp actualiseren op dit moment de veel 

gebruikte preferentielijst (uit 2010). Wij verwachten deze in de loop van het najaar te 

publiceren. Bent u bekend met nieuwe of veranderde onderdelen of heeft u suggesties? 

Wij ontvangen graag feedback via infowsnp@rvr.org. 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/regelingen/preferentielijst-2010-wijziging-februari-2010.pdf
mailto:infowsnp@rvr.nl?subject=Update%20preferentielijst
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September 

Stand van zaken Portaal Wsnp-bewindvoerders 
In juli 2019 is de bouw van het bewindvoerderportaal afgerond. We wilden in de tweede 

helft van augustus starten met een pilot bij een aantal bewindvoerder-kantoren, die al 

een eHerkenning smiddel hadden aangevraagd, maar dit liep niet zoals verwacht. 

Inloggen met eHerkenning  

Bij het proberen in te loggen met een eHerkenningsmiddel liepen we tegen het probleem 

aan dat de providers nog niet ingesteld zijn op het werken met een pseudo. Zij geven 

aan het inloggen via een pseudo ook te ondersteunen, maar in de praktijk hebben zij 

alleen nog te maken gehad met het inloggen met een KvK-nummer. Het gevolg is dat 

ook de providers zelf nog enkele aanpassingen moeten doen om er voor te zorgen dat 

het inloggen via een pseudo mogelijk wordt. 

Verder geven meerdere bewindvoerders aan dat het aanvragen van een 

eHerkenningsmiddel langer duurt dan gedacht. Het proces bestaat uit verschillende 

stappen die na elkaar moeten worden uitgevoerd. Doordat de providers steeds meer 

aanvragen ontvangen, kan een aanvraag inmiddels enkele weken in beslag nemen. 

Inloggen met een account 

Aangezien het inloggen met een eHerkenningsmiddel vertraging ondervindt en we toch 

graag willen starten met het in gebruik nemen van het portaal, is er voor gekozen om te 

starten met het inloggen via een account (met een gebruikersnaam en wachtwoord). 

Daarvoor worden in eerste instantie de bewindvoerderkantoren benaderd die zich al 

eerder voor de pilot hebben aangemeld. 

Tonen portaal tijdens audits 

Deze maand is Bureau Wsnp gestart met de kantoorbezoeken. Om een beeld te geven 

van hoe het portaal er uit ziet en wat je ermee kunt doen loggen de stafmedewerkers 

tijdens de audits via een testaccount op het portaal in. 

Er wordt dan getoond op welke startpagina je binnenkomt en hoe je vervolgens de 

mogelijkheid hebt om de gegevens in te zien die in het bewindvoerderregister staan. 

Verder wordt getoond hoe overzichten kunnen worden verkregen van de lopende en de 

gesloten dossiers. Van alle dossiers kan een detailpagina worden geopend waarop meer 

informatie zichtbaar wordt van de schuldsaneringszaken en van de financiële gegevens 

van het betreffende dossier. 

Een subsidieverzoek, een nuldeclaratie of een ontkoppelverzoek kunnen worden 

ingediend door een lopend dossier te selecteren en vanuit daar een verzoek te openen. 

Op het tabblad Verzoeken kunnen vervolgens overzichten ingezien worden van de 

lopende verzoeken en de fase waarin het verzoek zich bevindt. 

Kan een verzoek niet worden afgehandeld omdat er informatie ontbreekt dan wordt het 

verzoek een OZP verzoek en is het mogelijk om de ontbrekende informatie alsnog via het 

portaal aan te leveren. 

Tenslotte zijn ook de verzoeken in te zien die dit jaar en vorig kalenderjaar zijn afgerond. 

Van deze gesloten verzoeken is het mogelijk om het besluit in te zien. 

De eerste reacties, van de kantoren die inmiddels een demo hebben gekregen, zijn 

positief. 

Hoe nu verder? 

Begin oktober starten we bij de eerste kantoren met het inloggen via een account. Zij 

dienen vanaf dat moment hun declaraties in via het portaal. Ook voor de medewerkers 
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van Bureau Wsnp een nieuwe werkwijze. 

Verloopt dit goed dan gaan we langzamerhand voor meer kantoren een account maken. 

Op het moment dat de providers klaar zijn voor het inloggen met een pseudo, kunnen de 

kantoren die al met het bewindvoerderportaal werken, makkelijk overschakelen naar 

inloggen via eHerkenning. 

Daarvoor wordt op dit moment op het beginscherm al beide opties getoond, namelijk 

inloggen met een account en inloggen via eHerkenning. 

De Monitor Wsnp 15e meting (2018) is gepubliceerd 
De Raad voor Rechtsbijstand heeft de 15e meting van de Monitor Wsnp aangeboden aan 

de Eerste en Tweede Kamer. U kunt het rapport downloaden op onze 

pagina bureauwsnp.nl/monitor. 

De Monitor Wsnp bestaat uit een jaarlijkse update van een vaste set aan gegevens over 

aanvraag, instroom, doorstroom en uitkomsten van Wsnp-procedures, het huidige 

aanbod van bewindvoerders alsmede van de gegevens over dwangakkoorden, moratoria 

en voorlopige voorzieningen. 

Grote wijzigingen in toeslagen en afdrachtcapaciteit 
vanaf 1 januari 2020 
Op Prinsjesdag zijn grote wijzigingen aangekondigd, vooral over het recht op toeslagen. 

Deze wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben voor de berekening van het vtlb en de 

daarmee samenhangende afdracht/afloscapaciteit. Wij raden u aan hiermee rekening te 

houden. Bereken voor ál uw cliënten – vooral alleenstaanden met een huurwoning en 

weinig of geen huurtoeslag en ouders met een hoger inkomen – het vtlb bij voorkeur 

opnieuw zodra de nieuwe vtlb-calculator 2020 beschikbaar is. Stimuleer hen ook te 

onderzoeken of ze recht hebben op huurtoeslag en/of meer Kindgebondenbudget (kgb). 

U kunt zo achterstanden in de afdracht voorkomen bij de latere periodieke controle. 

De oplevering van de nieuwe vtlb-calculator verwachten wij rond 20 januari 2020. 

Hieronder vatten wij de wijzigingen kort samen. 

Huurtoeslag 

De harde inkomensgrens in de huurtoeslag verdwijnt, de afbouw wordt inkomens-

afhankelijk. Vooral alleenstaanden houden hierdoor langer recht op huurtoeslag. 

Kindgebonden budget 

Het kgb wordt verhoogd. Ook de inkomensgrens waar de afbouw van het kgb begint voor 

partners, wordt verhoogd. Ouders met een hoger inkomen –tweeverdieners – komen 

hierdoor eerder in aanmerking voor (een hoger) kgb. 

Het vtlb 

Beide toeslagen zijn een belangrijk onderdeel van (de hoogte van) het vtlb en de ermee 

samenhangende correctieposten. Voor sommige schuldenaren kan dit een grote 

verschuiving als gevolg hebben, waardoor de afloscapaciteit toeneemt. 

De verschuiving is vooral te verwachten voor alleenstaanden met een huurwoning en 

weinig of geen huurtoeslag en wat meer verdienende stellen met kinderen. 

Dit geldt naar verwachting niet voor mensen een minimuminkomen en/of alleenstaande 

ouders; hun toeslagen kunnen namelijk wel hoger worden, maar hun afdracht 

vermoedelijk niet. 

https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/onderzoeken/overzicht
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Lage instroom Wsnp in augustus 
Bureau Wsnp stelt met grote zorgen vast dat in de maand augustus ‘slechts’ 296 

personen zijn toegelaten tot de Wsnp. Dit is het laagst gemeten aantal sinds 2009. (En 

betekent een daling van 34,5% t.o.v. juli 2019, en een daling van 23% t.o.v. augustus 

2018.) Bureau Wsnp betreurt dat de Wsnp – een bijzonder succesvol instrument – door 

verschillende oorzaken niet ruimhartig wordt ingezet en niet optimaal wordt benut. 

Waardoor de problemen van de aanzienlijke doelgroep alsmede de beroepsgroep alsmaar 

toeneemt. 

Bureau Wsnp spant zich in om de situatie te verbeteren 

Hoewel Bureau Wsnp formeel geen invloed heeft op de instroom, spannen wij ons al 

geruime tijd in om de situatie te verbeteren. Mede naar aanleiding van de bevindingen in 

het rapport van Berenschot zijn wij met de ministeries van J&V en SZW in gesprek over 

de (waarschijnlijke) oorzaken en mogelijke oplossingen. 

Ontwikkeling niet in lijn met wensen en verwachtingen 

Wij verheugen ons op het feit dat beide Ministeries vaststellen dat er sprake is van een 

urgente ontwikkeling die niet in lijn is met de wensen en verwachtingen, gezien de niet 

aflatende schuldenproblematiek. 

Algemeen Overleg van de Commissie Armoede- en Schuldenbeleid 

In de maand september zal naar verwachting intensief vervolgoverleg plaatsvinden met 

het oog op het Algemeen Overleg van de Commissie Armoede- en Schuldenbeleid in de 

Tweede Kamer op 10 oktober aanstaande. 

https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/instroom-wsnp/overzicht
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/instroom-wsnp/overzicht
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Oktober 

Nieuw huwelijksrecht vraagt aanpassing berekening 
verdeling afloscapaciteit 
Help je als schuldhulpverlener of WSNP-bewindvoerder mensen die na 1 januari 

2018 trouwden? En betreft het mensen die geen huwelijkse voorwaarden op 

lieten maken? Dan moet je voor het verdelen van hun afloscapaciteit een 

nieuwe berekeningsmethode hanteren. Die nieuwe methode moet je ook 

toepassen bij mensen die een partnerschap zonder voorwaarden aangingen. 

NVVK en Bureau WSNP ontwikkelden er een handige sheet voor.  

Voor wie na 01-01-18 in het huwelijk trad of een partnerschap aanging, geldt het 

volgende: 

 de echtgenoten hebben vanaf hun trouwdatum een gemeenschap van goederen, 

maar: 

 alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden van de echtgenoten afzonderlijk behoren 

niet tot die gemeenschap. 

Voor de praktijk van de schuldhulpverlening kan deze wijziging soms een belangrijke 

invloed hebben. 

De Vtlb-berekening in dergelijke zaken vindt op precies dezelfde wijze plaats als voor 01-

01-18: 

 één Vtlb-berekening in één boedel vanwege de gemeenschap van goederen 

 berekening per datum huwelijk(!) 

Handige berekeningssheet 

Deze wijziging van het huwelijksvermogensrecht roept in de praktijk allerlei vragen op. 

Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe de betaling na een minnelijk of wettelijk traject van 

schuldregeling plaats moet vinden. 

“Er bestaan veel vragen over de uitwerking van het nieuwe wetsartikel. Er wordt 

verschillend omgegaan met de regels. Voor zover ze überhaupt al duidelijk zijn. Een deel 

van het probleem is dat ook voor juristen de interpretatie van de nieuwe wet niet 

optimaal duidelijk is. Er zijn verschillende interpretaties mogelijk. Jurisprudentie 

ontbreekt nog”, zegt Karen Stoffels-Montfoort, beleidsadviseur bij de NVVK. 

De NVVK en Bureau Wsnp riepen de hulp in softwareleverancier Stratech; deze vertaalde 

op een geweldige manier de theorie in een berekeningssheet die rekening houdt met het 

nieuwe huwelijksvermogensrecht. “We zijn ontzettend blij met het werk van Stratech”, 

zegt Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker van Bureau WSNP. 

Duidelijkheid scheppen 

De unieke samenwerking van Bureau Wsnp en de NVVK zorgde ervoor dat er nu 

duidelijkheid is in deze kwestie. Stoffels: “We hebben gezamenlijk een aantal 

deskundigen geraadpleegd. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een interpretatie van de 

wet die de meeste steun lijkt te krijgen vanuit juristen. Ook Recofa, het landelijk 

overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen steunt onze interpretatie”.  

Het resultaat: een berekeningssheet die het mogelijk maakt de verdeling van het spaar- 

en/of vermogenssaldo grotendeels automatisch te laten berekenen. 
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Wat biedt deze sheet? 

 Je kunt er 5 categorieën schulden (ieder ook preferent en concurrent), drie 

vermogens en de afloscapaciteit invoeren 

 De sheet berekent daarna de correcte verdeling 

 Een essentiële voorwaarde is natuurlijk dat schulden, bezittingen en afloscapaciteit 

juist worden ingevoerd 

 Bij de sheet zit een stappenplan voor doorsneezaken (minimaal 90% van de zaken is 

hiermee uit te rekenen) en een stappenplan voor ingewikkelde dossiers (maximaal 

10% van de dossiers) 

 Ook kent de sheet een bijlage met een werkinstructie en een bijlage met de Uit. 

NVVK-leden en Wsnp-bewindvoerders moeten zelf voor een grondige scholing in de 

theoretische achtergronden en gevolgen van de wetswijziging zorgen. Maar de sheet 

biedt dus wel een hulpmiddel bij de omgang met schulden in deze situatie. 

Hoe kom ik aan deze sheet? 

 De sheet is online beschikbaar op de site van de NVVK en bureau Wsnp. 

 De leveranciers van software ter ondersteuning van schuldhulpverlening en de WSNP 

zijn al in een vroeg stadium betrokken bij de plannen. Hen is gevraagd de sheet te 

gaan integreren in hun software, waarbij het streven is dit af te ronden per 1 januari 

2020.    

 Of dit daadwerkelijk plaatsvindt is niet aan de NVVK of Bureau Wsnp maar aan de 

leveranciers.  

 Vanzelfsprekend kan, wie dat wil, de sheet tot die tijd als stand-alone gebruiken 

“De sheet is gedurende de afgelopen weken uitvoerig getest en op basis daarvan 

aangepast en gebruiksvriendelijker gemaakt. We hopen dat de sheet helpt om de 

kwaliteit van de berekening van uitdelingen in schuldregelingen en Wsnp-dossiers te 

vergroten”, vertelt Karen Stoffels.  

Heb je nog vragen of opmerkingen bij de sheet, laat ze horen via info@nvvk.eu of 

infowsnp@rvr.org. Stratech beantwoordt geen vragen, zij hebben “slechts” de techniek 

geleverd. De NVVK en Bureau Wsnp kunnen overigens niet voorzien in antwoorden op 

wetsinhoudelijke vragen over het huwelijksvermogensrecht en vragen die betrekking 

hebben op individuele dossiers. 

Overigens is de sheet is (met enige aanpassing in de schuldenlijsten) ook bruikbaar voor 

dossiers met een huwelijk of partnerschap van vóór 01-01-18! 

Presentatie infographic dwangakkoord 
Bureau Wsnp en de NVVK bieden samen de infographic dwangakkoord aan. De 

infographic informeert hulpverleners over de te volgen route voor het aanbieden van een 

dwangakkoord. U kunt de infographic bekijken op onze dwangakkoord-pagina.  

  

Dwangakkoord: bijna altijd succesvol, te weinig gebruikt 

"Het dwangakkoord is een van de instrumenten uit uw gereedschapskist waar nog te 

weinig gebruik van wordt gemaakt." Dat zei rechter Mark Bosch van rechtbank Overijssel 

tijdens een expertmeeting die de NVVK samen met Bureau Wsnp organiseerde.  

Op de expertmeeting presenteerde Bureau Wsnp met de NVVK een infographic over het 

dwangakkoord. De infographic informeert hulpverleners over de te volgen route. We 

hopen dat hij helpt om vaker gebruik te maken van het dwangakkoord. 

  

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/uitdelingslijst2019/1.-stappenplan-nhvr-basisversie.docx.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/uitdelingslijst2019/2.-stappenplan-nhvr-verdiepingsversie.docx.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/uitdelingslijst2019/4.-werkinstructie-uitdelingscalculator.docx.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/uitdelingslijst2019/huwelijksvermogenrecht-uitdelingssheet.xlsx
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/model-verzoekschriften/dwangakkoord-art.-287a-fw
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/overig/infographic-hoe-werkt-het-dwangakkoord.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/overig/infographic-hoe-werkt-het-dwangakkoord.pdf
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80% dwangakkoorden slaagt 

Tijdens de expertmeeting werd nog eens benadrukt dat 80 % van de aangevraagde 

dwangakkoorden slagen: 45 % wordt namelijk ingetrokken omdat de betrokken 

schuldeiser eieren voor zijn geld kiest, en in 35 % van de gevallen wordt het 

dwangakkoord toegewezen. Een succesvol dwangakkoord vraagt wel voorbereiding. De 

infographic, die voorzien is van aanklikbare links, vertelt precies wat er moet gebeuren. 

De expertmeeting, die geleid werd door NVVK-jurist Joeri Eijzenbach, was drukbezocht 

en bezoekers waren zeer tevreden over de inhoud. 

Pilot schuldenrechter van start bij Rechtbank Den Haag 
De rechtbank Den Haag zal per 1 januari 2020 starten met de pilot van 'De 

Schuldenrechter: het kan en moet beter'. Op maandag 28 oktober hebben mevrouw mr. 

D. Nobel, teamvoorzitter van het team Insolventies en de heer mr. R. Cats, rechter, de 

plannen nader toegelicht voor de Wsnp-bewindvoerders. 

In het kader van het visiedocument schuldenproblematiek heeft de rechtbank drie 

belangrijke doelen geformuleerd voor deze pilot: 

1. Hoe kan de rechtspraak bijdragen aan een vroegtijdige signalering van de 

schuldenproblematiek bij huishoudens? 

2. Hoe kan de aansluiting van het minnelijke traject op het wettelijke traject worden 

verbeterd? 

3. Hoe wordt bereikt dat meer Wsnp trajecten leiden tot een schone lei? 

Nu er al zo’n tijd wordt gesproken over de schuldenrechter, vindt de rechtbank Den Haag 

dat de tijd gekomen is om een aantal maatregelen in de praktijk uit te voeren. Er zijn 13 

maatregelen geformuleerd. De meest in het oog springende maatregelen zijn: 

https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/model-verzoekschriften/dwangakkoord-art.-287a-fw
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 Bij elke rolzitting van kanton zal een schuldenfunctionaris van de rechtbank aanwezig 

zijn. Schuldenaren kunnen in gesprek met deze functionaris, en na instemming van 

de schuldenaar volgt direct een doorverwijzing naar de gemeentelijke 

schuldhulpverlening. 

 Bij toelating tot het schuldenbewind wordt verscherpt toezicht ingesteld. De 

beschermingsbewindvoerder moet de schulden zo snel mogelijk inventariseren en 

hem/haar sneller aanmelden bij de schuldhulpverlening. 

 De schuldhulpverlener dient bij de toelating tot de Wsnp de rechtbank te adviseren 

welke ondersteunende maatregelen een positief verloop van de Wsnp vergroten. 

 De gemeente dient bij toelating van de Wsnp te adviseren of een 

lopend  beschermingsbewind nog steeds noodzakelijk is of dat een minder vergaande 

regeling ook adequaat zal zijn. 

 Gedurende het gehele schuldentraject is er 1 aangewezen schuldenrechter die 

gekoppeld is aan de schuldenaar. Op deze manier hoopt de rechtbank dat de rechter 

de problematiek van de schuldenaar beter kan doorgronden. 

 Problemen tijdens de Wsnp moeten sneller worden gesignaleerd door een actievere 

houding van Wsnp-bewindvoerders en verscherpt toezicht door de rechter-

commissarissen. 

 Aan het einde van de Wsnp dient de Wsnp-bewindvoerder zich uit te laten over de 

mate van zelfredzaamheid van saniet en eventuele nazorgadviezen die aan de 

(ex-)schuldenaar meegegeven worden. 

In de voorbereiding van de pilot is de BBW nauw betrokken geweest bij de uitwerking 

van de plannen. De pilot beperkt zich voorlopig uitsluitend tot alle zaken van inwoners 

van de gemeente Den Haag en zal geëvalueerd worden met de ketenpartners. 
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November 

Update portaal Wsnp-bewindvoerder 
Hoe staat het met het portaal? Een vraag die we horen tijdens bijna alle 

kantoorbezoeken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met het portaal, 

zoals beloofd. De bewindvoerderskantoren die in de ontwikkelfase hebben meegedacht 

over de functionaliteiten en het uiterlijk van het portaal, zijn nu in de pilotfase als eerste 

gestart om ermee te werken.  

Pilot bij eerste bewindvoerderkantoren 

Bureau Benedictus kreeg een portaal-account op 7 oktober. De organisatie dient vanaf 

die datum via het portaal hun subsidieverzoeken, nuldeclaraties en 

ontkoppelingsverzoeken in - niet meer via e-mail. Verder kunnen zij ook overzichten 

inzien van lopende en gesloten dossiers, en de status inzien van ingediende verzoeken. 

OMG Wsnp en Faillissementen én Pot Jonker Advocaten kregen in november toegang tot 

het portaal. En ook Sociaal.nl sluit hierbij aan op 27 november. 

De eerste ervaringen 

De eerste ervaringen zijn positief, zowel voor de bewindvoerders als voor de 

medewerkers van Bureau Wsnp. In het gebruik van het portaal zijn de bewind-voerders 

tegen een aantal bevindingen aangelopen. Deze worden zo snel mogelijk opgepakt. 

Eherkenning 

De providers ontwikkelen nog steeds hun systeem; er kan op dit moment nog niet 

ingelogd worden via eHerkenning. Bureau Wsnp hoopt dat dit in het begin van het jaar 

2020 mogelijk wordt. En dat alle Wsnp-organisaties vanaf dan kunnen inloggen op het 

portaal. 

Als u nog geen e-herkenning heeft geregeld voor uzelf, dan is het belangrijk om dit 

alsnog snel aan te vragen. U vindt meer informatie hierover op eHerkenning.nl. 

Hier vindt u onder andere informatie hoe u een account aanvraagt en bij welke providers 

dit mogelijk is. Let op: uw account heeft betrouwbaarheidsniveau 3 nodig. 

Wij informeren u in onze nieuwsbrief wanneer het mogelijk wordt om in te loggen via e-

herkenning. 

Recofa: Compensatieregeling kinderopvangtoeslag 
Onlangs heeft de commissie Donner het rapport 'Omzien in verwondering' 

gepresenteerd. In dit rapport heeft de commissie een aantal scherpe conclusies 

getrokken over de handelswijze van de belastingdienst. En zijn er aanbevelingen gedaan 

inzake compensatie van de getroffen ouders die ten onrechte kinderopvangtoeslag is 

onthouden. De belastingdienst heeft deze compensatieregeling overgenomen. 

Ouders die zijn benadeeld hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen van de 

Belastingdienst. Zij ontvangen de compensatie vóór het einde van het jaar. Het gaat om 

forse bedragen, bestaande uit compensatiebedragen voor (im)materiële schade, 

juridische bijstand, enzovoorts. 

https://www.eherkenning.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2019/11/14/persbericht-interim-advies-omzien-in-verwondering/Persbericht+AUT+interim-advies+Omzien+in+verwondering.pdf
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Hoe hiermee om te gaan in de Wsnp? 

Hoe moet hiermee worden omgegaan in de Wsnp? Valt dit in de bedoel? Recofa heeft 

besloten aan te sluiten bij de handelswijze zoals bij uitkeringen van letselschade. De 

compensatie die ziet op gemaakte kosten tijdens de schuldsaneringsregeling valt niet in 

de bedoel. Compensatie voor immateriële schade valt wél in de boedel. Kosten die 

voorafgaand aan de schuldsaneringsregeling zijn gemaakt en die nu gecompenseerd 

worden, vallen ook gewoon in de boedel. 

Mogelijk vergelijkbare gevallen voor zorg- en huurtoeslag 

Mogelijk zijn er duizenden vergelijkbare gevallen, waarbij het ook andere vormen van 

toeslagen kan betreffen (zorg of huur). Dit wordt op dit moment nog onderzocht, de 

uitkomsten worden vóór het einde van dit jaar verwacht. Ook deze gevallen komen in 

aanmerking voor een compensatie op grond van deze regeling. 

Indien tijdens een toelatings- of beëindigingszitting discussie bestaat over de 

verschuldigdheid of hoogte van een door de Belastingdienst gevorderde toeslag, zal de 

rechtbank zoveel mogelijk de beslissing tot ná deze datum aan te houden. De rechtbank 

zal ook extra kritisch zijn om op grond van deze schulden een toelatingsverzoek af te 

wijzen. 

Recofa: Proceskostenveroordeling in een dwangakkoord 
Recofa stelt in beginsel de proceskosten bij een dwangakkoord op nihil. Hierdoor is er 

meestal geen sprake van een proceskostenveroordeling bij een dwangakkoord.  

Uitzondering: als de schuldenaar daadwerkelijk kosten maakt (of kosten zal maken) met 

betrekking tot het dwangakkoord, dan kan de tegenpartij een proceskostenveroordeling 

worden opgelegd. Hieronder volgen twee voorbeelden van situaties waarin de 

schuldenaar kosten maakt bij een dwangakkoord: 

 de schuldenaar maakt kosten in het kader van kosten voor rechtsbijstand (de eigen 

bijdrage); 

 de schuldenaar maakt kosten in situaties waarin het wettelijk is toegestaan dat 

kosten opgelegd worden aan de schuldenaar.  

Kanttekening Recofa 

Recofa acht hierbij van belang op te merken dat het vaak niet duidelijk is of verzoeker 

zelf kosten heeft gemaakt; schuldhulpverlening in het kader van de Wgs wordt in 

beginsel kosteloos aangeboden (art. 48 Wck). De schuldenaar is meestal geen 

vergoeding verschuldigd aan de schuldhulpverlener die het minnelijk traject begeleidt 

(zoals het college van burgemeester en wethouders, een gemeentelijke kredietbank of de 

krachtens de in artikel 48 lid 1 onder d Wck toegelaten personen). Als de schuldenaar 

aantoont dat hij/zij daadwerkelijk kosten maakt (of zal maken) met betrekking tot het 

dwangakkoord, dan kan de schuldenaar verzoeken de tegenpartij een 

proceskostenveroordeling op te leggen.  
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Rechtspraak geeft uitleg over KEI/toezicht Wsnp 
De Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) organiseert op aanstaande dinsdag 

(26 november) een bijeenkomst. De rechtspraak geeft op deze dag uitleg over de 

ontwikkeling van KEI / Mijn Rechtspraak Toezicht Wsnp. Zowel BBW-leden als niet-leden 

zijn (gratis) welkom. Klik hier voor meer informatie.  

Aanmelden 

U kunt u nog aanmelden voor deze dag. Bent u geïnteresseerd? Aanmelden kan via deze 

link. 

Basisopleiding Leergang Wsnp start in januari 2020 
De basisopleiding Leergang Wsnp - de enige opleiding die niet-advocaten opleidt tot 

Wsnp-bewindvoerder - start definitief in januari 2020. Opgeven kan hier op de website 

van de opleider OSR Juridische Opleidingen.  

Betaaldata subsidies 2020 
In 2020 wordt op de volgende data gestreefd de subsidie over te maken: 

 9 januari 

 6 februari 

 5 maart 

 2 april 

 7 mei 

 4 juni 

 2 juli 

 6 augustus 

 7 september 

 8 oktober 

 5 november 

 3 december 

 

https://www.bbwsnp.nl/
https://www.bbwsnp.nl/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/11/rvr-pilot-digitale-communicatie-wr-1.pdf
https://www.bbw-cursussen.nl/aanbod/bbw-cafe/1-bbw-cafe/65-bbw-cafe-kei
https://www.bbw-cursussen.nl/aanbod/bbw-cafe/1-bbw-cafe/65-bbw-cafe-kei
https://osr.nl/cursusaanbod/leergang-wsnp?VariantID=20200131
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December 

Bedragen Wsnp-vergoeding 2020 
De Wsnp-vergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. De Minister voor Rechtsbescherming 

heeft de bedragen bekend gemaakt die gelden voor 2020 - zie publicatie. Hieronder 

vermelden wij de nieuwe bedragen.  

Vanaf 1-1-2020 t/m 31-12-

2020 

LOB excl. 

portokosten Portokosten LAB 

Enkele particulier € 1.118 € 187,00 € 55,00 

Dubbele particulier € 1.341 € 216,00 € 66,50 

Enkele ondernemer € 2.478 € 187,00 € 55,00 

Dubbele ondernemer € 2.972 € 216,00 € 66,50 

 

Wij hebben de nieuwe bedragen toegevoegd aan onze vergoedingentabel en zijn reeds 

verwerkt in het formulier berekening vergoeding [...].  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-64972.html
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/vergoedingen/bedragennvs
https://www.bureauwsnp.nl/wsnp-formulieren/salarisformulier

