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Januari 

Nieuwsflits: De berekening van het vrij te laten bedrag 
Als de Wsnp op iemand van toepassing is, berekent de bewindvoerder een vrij te laten 

bedrag. Van dat vrij te laten bedrag moet die persoon rondkomen. Al het inkomen boven 

het vrij te laten bedrag wordt overgemaakt naar een boedelrekening die de 

bewindvoerder beheert. 

Vrij te laten bedrag-calculator juli 2020 
1. Installatiebestand (.exe) 

2. Installatiebestand (.zip) 

3. Handleiding installatie en gebruik van de vtlb-calculator 

Vtlb-rapport juli 2020 
Vrij te laten bedrag rapport juli 2020. 

Toelichting belangrijkste wijzigingen 
Op deze pagina vindt u een toelichting van belangrijkste wijzigingen t.o.v. de 

berekeningswijze van juli 2020. 

Oplossingen voor de meest voorkomende problemen 
Heeft u problemen bij het gebruik van de Vtlb-calculator? Hier vindt u oplossingen voor 

de meest voorkomende problemen. Krijgt u de applicatie toch niet werkend? Neem dan 

contact met ons op. 

Waarschuwing van antivirussoftware bij installatie Vtlb-calculator 
Bij het installeren kunt u een waarschuwing krijgen van uw antivirusscanner en/of 

Windows Defender. Zie oplossingen voor de meest voorkomende problemen hoe u dit 

probleem kunt oplossen. 

Het archief 
In het archief vindt u de berekeningsmodellen die vanaf 2010 werden gebruikt voor de 

berekening van het vrij te laten bedrag. Heeft u een rekenmodel nodig van de periode 

1998-2009? Dan kunt u deze opvragen bij Bureau Wsnp. 

Procesreglement verzoekschriftprocedures 

insolventiezaken 
Het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken is vernieuwd.U vindt de 

link naar de nieuwe versie hieronder.  

Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken (1-2-2020) 

Wat is er gewijzigd? 
Naast enkele tekstuele wijzigingen zijn er twee inhoudelijke toevoegingen: 

 bij een Wsnp-toelatingsverzoek moet de beschermingsbewindvoerder zijn/haar visie 

geven; 

 stukken mogen niet per e-mail worden verzonden. 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/vtlb/archief-calculator/2020/2020-2/vtlbcalculator371setup.exe
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/vtlb/archief-calculator/2020/2020-2/vtlbcalculator371setup.zip
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/vtlb/handleidinggebruikvtlb
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/vtlb/archief-rapporten-rekenmethode/concept-vtlb-rapport-juli-2020-v2.5.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/toelichting-wijzigingen/belangrijkste-wijzigingen-juli-2020
https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/problemen-bij-gebruik-van-de-vtlb-calculator
https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/problemen-bij-gebruik-van-de-vtlb-calculator
https://www.bureauwsnp.nl/over-bureau-wsnp/contact/contact
https://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/problemen-bij-gebruik-van-de-vtlb-calculator
http://www.bureauwsnp.nl/vrij-te-laten-bedrag/archief
https://www.bureauwsnp.nl/over-bureau-wsnp/contact/contact
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Procesreglement-verzoekschriftprocedures-insolventiezaken-rechtbanken-2020.pdf
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Update portaal Wsnp-bewindvoerder 
Wij informeerden u in onze nieuwsbrief van november 2019 over de start van de pilot 

van het bewindvoerderportaal. En dat de eerste bewindvoerderkantoren hun 

subsidieverzoeken en nuldeclaraties via het portaal indienen. De eerste bewindvoerders 

kregen toegang met een tijdelijk account maar inmiddels wordt er ingelogd met 

eHerkenning. 

De eerste ervaringen zijn positief. Daarom wil de Raad nu graag álle 

bewindvoerderkantoren toegang geven tot het bewindvoerderportaal. 

Wat moet u doen om in te kunnen loggen op het 

bewindvoerderportaal? 
1. Allereerst moet u een eHerkenningsmiddel aanvragen met betrouwbaarheidsniveau 3. 

2. Wanneer u een eHerkenningsmiddel heeft, geeft u dit door aan Bureau Wsnp (per 

mail via infowsnp@rvr.org). Wij laten u dan weten via welke site u kunt inloggen op 

het bewindvoerderportaal.   

3. Bij de eerste inlogpoging krijgt u een foutmelding. Dit komt doordat wij in ons 

systeem eerst uw pseudo code moeten invoeren, zodat ons systeem u herkent als 

degene die inlogt. 

4. Het is belangrijk dat u aan Bureau Wsnp doorgeeft op welk moment (datum en 

tijdstip) u voor de eerste keer hebt ingelogd (u kunt dit doorgeven per mail 

via infowsnp@rvr.org). De Raad ontvangt namelijk ook bericht van de foutmelding en 

kan uit deze melding de pseudo code halen. In de foutmelding staat echter geen 

naam vermeld van degene die probeert in te loggen. Vandaar dat het belangrijk is dat 

we het precieze tijdstip van inloggen weten, zodat we de foutmelding aan uw 

inlogpoging kunnen koppelen. 

5. Wanneer Bureau Wsnp de pseudo code in het systeem heeft ingevoerd, krijgt u 

hiervan per mail bericht. Vanaf dat moment kunt u op elke gewenst moment zelf 

inloggen zonder tussenkomst van de Raad. U ontvangt dan ook een handleiding voor 

het gebruik van het portaal. 

Hoe en waar vraagt u een eHerkenningsmiddel aan? 
U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen bij 6 leveranciers, te weten: KPN, Digidentity, 

Reconi, Z-Login, QuoVadis en Connectis. 

Via de site eHerkenning.nl kunt u het eHerkenningsmiddel aanvragen. 

U heeft zelf de keuze bij welke leverancier u het eHerkenningsmiddel wilt aanvragen. 

Vragen? 
Heeft u vragen over het aanvragen van eHerkenning en/of het inloggen op het 

bewindvoerderportaal, dan kunt u mailen naar infowsnp@rvr.org. 

Gezocht: Wsnp-bewindvoerder die uitleg wil geven over 
zijn werk 
Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak zoekt voor de campagne 'Kom uit je 

schuld' naar Wsnp-bewindvoerders die inhoudelijke uitleg willen geven over hun werk. 

Bijvoorbeeld over uw rol als bewindvoerder bij schuldenaren. En wat u van uw 

schuldenaren verlangt in dit traject? Het liefst in een duo gesprek met een (oud) 

schuldenaar, zodat u beiden over uw ervaringen kunt vertellen. 

Een voorbeeld van uitleg door een beschermingsbewindvoerder vindt u in dit artikel. Bent 

u een bewindvoerder die hieraan wil bijdragen? Mail dan naar j.vgeffen@rvr.org. 

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/update-portaal-wsnp-bewindvoerders
mailto:infowsnp@rvr.org
https://www.eherkenning.nl/
mailto:infowsnp@rvr.org
https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/verhaal-nelis
mailto:j.vgeffen@rvr.org?subject=Campagne%20Kom%20uit%20je%20schulden
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Hieronder leest u meer over de campagne. 

Over de campagne 
De campagne 'Kom uit je schuld' heeft als doel om taboes over schulden te doorbreken. 

Hoe bespreek je de schulden als schuldenaar of als betrokkene? Binnen de campagne 

vertellen allerlei ambassadeurs wat het ze heeft gebracht om open te zijn over hun 

schulden. Een aantal voorbeelden van zo'n verhaal vindt u op deze pagina van 

komuitjeschuld.nl. 

Kom uit je Schuld is een initiatief van het ministerie van SZW 
De campagne 'Kom uit je schuld' is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. De campagne komt tot stand in samenwerking met het 

Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak. Hieraan nemen onder andere deel: 

 de Belastingdienst 

 de NVVK 

 de Nationale Ombudsman 

 de Schuldeiserscoalitie 

 het CJIB 

 UWV 

 SVB 

 CAK 

 Gemeenten 

 SchuldHulpMaatje 

 de Nederlandse Vereniging van 

Incasso-ondernemingen (NVI) 

 de Koninklijke Beroepsorganisatie 

van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) 

 WRR 

U vindt meer informatie op komuitjeschuld.nl. 

De Rechtspraak start vanaf december 2019 met de 

invoering van Veilig Mailen 
Vanaf eind 2019 voert de Rechtspraak stap voor stap Veilig Mailen in. De Rechtspraak 

maakt hierbij gebruik van het beveiligd platform ZIVVER, zodat informatie en 

vertrouwelijke gegevens beschermt zijn. De planning verschilt per gerecht en per team. 

Op rechtspraak.nl wordt de komende tijd meer informatie verschaft. Heeft u vragen over 

de implementatie, neemt u dan contact op met het project Veilig Mailen, mail: 

projectveiligmailen.ivo@rechtspraak.nl. 

Hieronder plaatsen wij een aantal links waarin meer informatie te vinden is: 

 Mailen met de Rechtspraak; 

 Veelgestelde vragen Veilig Mailen; 

 Factsheet: Wat is Veilig Mailen en hoe werkt het?. 

Update formulier berekening vergoeding 2020 
Het formulier dat de Wsnp-vergoeding berekent is in januari 2020 bijgewerkt. In de 

nieuwe versie zijn een aantal nieuwe onderdelen verwerkt. En een aantal bugs zijn 

verholpen. Hieronder lichten wij toe wat er nieuw is. 

Toelichting bij extra salaris 
Voert u een post op voor een extra vergoeding? U kunt nu een korte toelichting 

toevoegen, mocht u dat willen. U vindt het venster van de toelichting tussen het 

selectieveld salarispost en het veld waarin u het bedrag invoert. Het tekstveld is op de 

pagina aan de krappe kant. Voert u een lange tekst toe, dan valt een deel van de tekst 

uit het scherm. Dit kleine gebrek wordt nog verholpen. Het vormt echter geen probleem 

voor het eindproduct, hierin staat de volledige tekst opgenomen en netjes uitgelijnd. 

https://www.komuitjeschuld.nl/verhalen-overzicht/
http://www.komuitjeschuld.nl/
https://www.zivver.eu/
mailto:projectveiligmailen.ivo@rechtspraak.nl
https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Mailen-met-de-rechtspraak.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Veelgestelde-vragen-mailen-met-de-rechtspraak.aspx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/overig/tijdelijk/factsheet-veilig-mailen-extern.pdf
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Extra vergoeding bij zzp’er 
Recofa publiceerde in juli 2019 de handreiking voor zelfstandig ondernemen binnen de 

Wsnp — hierover berichtten wij in de nieuwsbrief van juli. De extra vergoeding (á € 125 

p/m) die in hierin voorgeschreven staat, is nu toegevoegd aan het formulier. U vindt het 

venster voor deze extra vergoeding onder het venster ‘reiskosten’. 

Hieronder ziet u een voorbeeld van het venster: 

 

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 [...]. 

Verhoging griffierechten 2020 
Vanaf 1-1-2020 bedraagt het griffierecht in het kader van de Wsnp € 646. Het gaat 

hierbij om: 

 het deponeren van de uitdelingslijst; 

 homologatie van een Wsnp-akkoord; 

 verzet van de niet-geverifieerde schuldeiser tegen de uitdelingslijst. 

Zie art. 17 Wet griffierechten burgerlijke zaken. 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/handreiking-zelfstandig-ondernemen-binnen-wettelijke-schuldsaneringsregeling.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/handreiking-zelfstandig-ondernemen-binnen-wettelijke-schuldsaneringsregeling.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/recofa-richtlijnen-en-standaard-documenten/recofa-besluiten/zpp-in-de-wsnp
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-64972.html
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/vergoedingen/bedragennvs
https://www.bureauwsnp.nl/wsnp-formulieren/salarisformulier
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028899/2020-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel17
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Rechtbank Limburg start op 1 januari 2020 met 

Schuldenloket 
Op 1 januari 2020 start de rechtbank Limburg met een zogenaamd 'Schuldenloket'. Het 

Schuldenloket is bedoeld als een preventiemaatregel, want de maatregel moet er toe 

leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er 

gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. Op dit moment ziet de 

Rechtbank de mensen pas als een schuldenprobleem behoorlijk is geëscaleerd (een 

dreigende uithuiszetting, een Wsnp-verzoek, een schuldenbewind). Doel van het 

Schuldenloket is om in een vroeg stadium zicht te krijgen op mensen met schulden en te 

achterhalen wat hun achtergrond is. 

Meer informatie over het schuldenloket vindt u dit artikel op rechtspraak.nl.  

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Limburg-start-op-1-januari-2020-met-Schuldenloket.aspx
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Februari 

Uitschrijving: wat te doen als u stopt met uw werk als 
Wsnp-bewindvoerder? 
Heeft u besloten te stoppen als Wsnp-bewindvoerder? Laat het ons dan weten. Hieronder 

vindt u de verschillende werkwijzen. Wij ontvangen het uitschrijvingsformulier Wsnp-

bewindvoerder graag volledig ingevuld en ondertekend via infowsnp@rvr.org. 

Belangrijk: wat gebeurt er met uw Wsnp-zaken? 
Het is voor Bureau Wsnp van belang om te weten wat er met uw Wsnp-zaken gaat 

gebeuren. Informeer ons en de rechtbank over uw lopende zaken. Een lijst van alle 

lopende zaken kunt u zelf uitdraaien via het portaal of opvragen bij Bureau Wsnp. 

 1. Werkwijze van afwikkeling lopende zaken bij uitschrijving 

Als u stopt als Wsnp-bewindvoerder en u bent op dit moment nog bezig met de 

afwikkeling van de lopende zaken, dan kunt u dit alvast aan ons kenbaar maken door 

een e-mail te sturen naar mutatiewsnp@rvr.org. Zodra alle dossiers financieel zijn 

afgewikkeld , kunt u dit kenbaar maken via het hiervoor genoemde 

uitschrijvingsformulier Wsnp-bewindvoerder. U ontvangt vervolgens een besluit van 

uitschrijving uit het register. 

2. Werkwijze geen lopende zaken bij uitschrijving 

Als u stopt als Wsnp-bewindvoerder, u geen lopende zaken meer op uw naam heeft 

staan en de dossiers financieel zijn afgewikkeld, dan kunt u dit direct aan ons kenbaar 

maken via het hiervoor genoemde uitschrijvingsformulier Wsnp-bewindvoerder. U 

ontvangt vervolgens een besluit van uitschrijving uit het register. 

3. Werkwijze overdracht van zaken bij uitschrijving 

Als u stopt als Wsnp-bewindvoerder en u draagt uw lopende zaken (met toestemming 

van de rechtbank) over naar een Wsnp-bewindvoerder van een andere organisatie, dan 

dient u deze overdracht zelf onderling te regelen. U vindt informatie over de verdeling 

van de vergoeding en het voorschot op onze pagina Protocol overdracht Wsnp-zaken. 

Maak dit ook kenbaar aan ons via het hiervoor genoemde uitschrijvingsformulier Wsnp-

bewindvoerder. 

Als u stopt als Wsnp-bewindvoerder en u laat uw lopende zaken achter bij de organisatie, 

dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via het hiervoor genoemde uitschrijvingsformulier 

Wsnp-bewindvoerder. 

Gevolgen uitschrijving uit het register 

Als u bent uitgeschreven uit het register, maar u wikkelt zelf nog uw lopende zaken af, 

dan hoeft u niet (meer) te voldoen aan de volgende inschrijfvoorwaarden van de 

beleidsregels: 

 De voorwaarde ‘10-benoemingen per jaar’ – art. 2.3 lid 4 – vervalt; 

 De controle op de Permanente Educatie – art. 2.4 – vervalt. U dient uw Wsnp-kennis 

op peil te houden zolang u uw werkzaamheden als Wsnp-bewindvoerder uitvoert, 

maar wij controleren dit niet op grond van het PE-beleid. 

 Let op! De door Recofa verplichte Vtlb-update – art. 2.4.8 – blijft onverminderd 

gelden. 

Formulieren 

Uitschrijvingsformulier Wsnp-bewindvoerder 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
mailto:infowsnp@rvr.org
mailto:mutatiewsnp@rvr.org
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/uitschrijvingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
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Gezocht: nieuw lid PE-adviescommissie 
Vanaf 1 maart 2020  stopt mevrouw M. van der Plas als lid van de adviescommissie 

permanente educatie (hierna: PE-adviescommissie). Wij bedanken mevrouw van der Plas 

voor haar inzet in de afgelopen jaren en de fijne samenwerking.  

Door het wegvallen van mevrouw van der Plas is Bureau Wsnp op zoek naar één nieuw 

lid voor de adviescommissie permanente educatie. Hieronder zetten wij de details uiteen. 

PE-commissie 
Elke Wsnp bewindvoerder is verplicht zijn (Wsnp-)kennis up-to-date te houden door deel 

te nemen aan PE-activiteiten – dit is meestal een scholing. Bureau Wsnp kent punten toe 

aan PE-activiteiten die opleiders en Wsnp-bewindvoerders voorleggen. En kan hiervoor 

de hulp inschakelen van de PE-adviescommissie. 

Op dit moment zijn, naast mevrouw van der Plas, mevrouw mr. C. Koppelman en de heer 

mr. J.A. Pitstra lid van de adviescommissie. 

Werkzaamheden PE commissieleden 
Bureau Wsnp legt gemiddeld 4 á 5 vraagstukken per jaar voor aan de PE-

adviescommissie. Vaak gaat het om scholingen waarbij Bureau Wsnp twijfelt of het 

onderwerp voldoende relevant is binnen het Wsnp-beroep. 

De PE-adviescommissie baseert haar advies op de regelgeving in het beleid (1) en stelt in 

principe een advies op binnen drie weken. Er wordt voornamelijk via e-mail gewerkt. 

Overige details vindt u in de werkwijze(2). 

De leden van de PE-adviescommissie ontvangen jaarlijks een vergoeding in 

overeenstemming met het instellingsbesluit (3). 

Wsnp-bewindvoerders kunnen jaarlijks aanspraak maken op 3 PE-punten voor hun inzet 

als PE-adviescommissie. 

Interesse en/of vragen? 
Heeft u interesse deel te nemen aan de PE-adviescommissie of heeft u vragen? Dan kunt 

u contact opnemen met Niels Sanders op telefoonnummer +31 (0)88 787 1910 of per 

e-mail op infowsnp@rvr.org.  

Wij stellen her op prijs als u uw aanmelding instuurt op uiterlijk 12 maart 2020. 

Voetnoten 
1. Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties 

Wsnp in het register. 

2. Werkwijze Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp. 

3. Instellingsbesluit Adviescommissie Permanente Educatie Wsnp. 

BRP raadplegen bij ontkoppeling zaaksoort 
Wilt u een dubbele zaaksoort wijzigen naar twee enkele zaken? (De zogenaamde 

‘ontkoppeling’.) En kunt u niet aanleveren een verklaring 285 Fw of verzoekschrift 

284 Fw waaruit blijkt dat er sprake is samenwoning zonder huwelijk/geregistreerd 

partnerschap? In dat geval kan Bureau Wsnp de Basisregistratie Personen 

(BRP) raadplegen bij een wijziging van de zaaksoort. Deze werkwijze vermindert de 

regeldruk voor burgers en voorkomt onnodige inspanning voor Wsnp-bewindvoerders. 

Een ‘ontkoppeling’ vindt vooral plaats wanneer de zaak vanaf de startdatum door het 

automatiseringsproces onjuist is geregistreerd in ons registratiesysteem. 

Hieronder zetten wij meer details uiteen. 

mailto:infowsnp@rvr.org?subject=N.a.v.%20bericht%20PE-adviescommissie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/overig/niet-in-staatscourant-gepubliceerde-items/werkwijze-adviescommissie-permanente-educatie-wsnp-1-5-2018.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040821/2018-04-17
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/vergoedingen/ontkoppeling-zaak
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/basisregistratie-personen-brp
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Wijziging zaaksoort en raadplegen BRP 
Tot voorkort kon Bureau Wsnp het BRP niet inzien. Als een Wsnp-bewindvoerder niet één 

van de bovenstaande stukken kon aanleveren, dan vereiste wij van hem/haar een 

uittreksel van het BRP. 

Bureau Wsnp is tot het inzicht gekomen dat burgers en Wsnp-bewindvoerders onnodig 

belast worden bij het opvragen van een uittreksel uit het BRP. Om deze reden hebben wij 

voor onszelf inzage in het BRP mogelijk gemaakt. 

Spaarzaam met het inzien van het BRP vanwege de AVG 
Hoewel Bureau Wsnp het BRP kan inzien, bekijken wij deze informatie alleen als het écht 

nodig is. In het BRP staat namelijk veel informatie die geen betrekking heeft op de 

zaaksoort. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen 

we alleen (persoons-)gegevens verwerken die betrekking hebben op ons doel.  

Kunt u niet één van de hierboven vermelde stukken aanleveren? Dan kunt u dit 

aangeven in het verzoek (ont)koppeling zaken. 

Mededeling: wijziging uitdelingslijst nieuw 
huwelijksvermogensrecht 
Gebruikers van de nieuwe uitdelingslijst nieuw huwelijksvermogensrecht hebben 

geconstateerd dat er een kleine fout in de sheet zat, als er meer dan 25 schuldeisers 

waren ingevuld. Deze fout is opgelost en de bijgewerkte versie staat op onze website. 

Vragen of opmerkingen over de uitdelingslijst horen we graag van u. 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/verzoek-ontkoppeling-zaken.docx
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/recofa-richtlijnen-en-standaard-documenten/financieel-eindverslag
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Maart 

Cassatie in het belang der wet: tijdens de Wsnp is geen 
verrekening op de WAO mogelijk voor een UWV-
vordering waarop de Wsnp van toepassing is 
Bureau Wsnp raakte onlangs bekend met uitspraak HR, 21-02-2020, nr. 19/05095 van 

de Hoge Raad. Deze uitspraak stelt vast wanneer het recht op een WAO-uitkering 

ontstaat, het moment van een schuld van het UWV aan de uitkeringsgerechtigde ontstaat 

en of de uitkeringsinstantie mag verrekenen tijdens de Wsnp. 

Hiermee wijzigt de (onjuiste) rechtsopvatting dat het UWV tijdens de Wsnp mag 

verrekenen zoals bedoeld in artikel 307 lid 1 Fw. 

Hieronder lichten wij de uitkomst van de uitspraak kort toe. 

UWV mag een vordering die vóór de Wsnp is ontstaan niet 

verrekenen met de uitkering die de uitkeringsgerechtigde 
ontvangt na de toepassing van de Wsnp 
Samengevat stelt de Hoge Raad vast dat het (materiële) recht op een WAO-uitkering van 

rechtswege ontstaat zodra wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Het besluit van 

het UWV tot vaststelling van de uitkering, legt het recht op de uitkering slechts bindend 

vast. 

Verder wordt de hoogte van de uitkering per dag berekend. Hierbij moet worden 

aangenomen dat de schuld die het UWV heeft aan de uitkeringsgerechtigde ontstaat per 

(werk)dag waarop sprake is van arbeidsongeschiktheid. 

Een schuld van het UWV die vóór de toepassing van de Wsnp is ontstaan, kan tijdens de 

toepassing van de Wsnp daarom niet op grond van artikel 307 lid 1 Fw verrekend worden 

met de uitkering die de uitkeringsgerechtigde ontvangt tijdens de Wsnp. 

Hier vindt u de uitspraak en de samenvatting (zie met name rechtsoverwegingen 3.1 t/m 

3.3). 

Toelichting klachtregelingen Wsnp aan schuldenaren 
Bureau Wsnp geeft op de Rechtwijzer een toelichting op de twee verschillende soorten 

klachten die tegen een Wsnp-bewindvoerder kunnen worden ingediend. U kunt de pagina 

snel bereiken via de link bureauwsnp.nl/klacht. De pagina is gericht op burgers en in 

‘klare taal’ geschreven. 

U kunt als Wsnp-organisaties de schuldenaren verwijzen naar deze pagina en de 

link vermelden op uw website en/of informatieblad wat u afgeeft tijdens het huisbezoek. 

De schuldenaar wordt dan automatisch doorgeleidt naar de betreffende pagina op 

rechtwijzer.nl/schulden. 

Op die manier zijn schuldenaren voldoende op de hoogte van de (on)mogelijkheden en 

procedures. 

https://www.navigator.nl/document/id0c046f857acb4ec780c018075af34cbf/ecli-nl-phr-2019-1324-ecli-nl-hr-2020-322-hr-21-02-2020-nr-1905095?ctx=WKNL_CSL_10000001
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/#TiteldeelIII_AfdelingTweede_Artikel307
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/#TiteldeelIII_AfdelingTweede_Artikel307
https://www.navigator.nl/document/id0c046f857acb4ec780c018075af34cbf/ecli-nl-phr-2019-1324-ecli-nl-hr-2020-322-hr-21-02-2020-nr-1905095?ctx=WKNL_CSL_10000001
http://bureauwsnp.nl/klacht
http://bureauwsnp.nl/klacht
http://bureauwsnp.nl/klacht
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Aanleiding van de tekst 
Bureau Wsnp ontvangt tijdens de helpdesk regelmatig vragen over de 

klachtenregelingen. Voor schuldenaren is het vaak niet duidelijk of en hoe zij een klacht 

kunnen indienen. 

Ook tijdens de kantoorbezoeken stelt Bureau Wsnp regelmatig vast dat uitleg over de 

klachtenregelingen, en het verschil tussen de twee verschillende soorten klachten, niet 

(voldoende) duidelijk wordt gemaakt door de Wsnp-organisatie. Om deze reden heeft 

Bureau Wsnp een toelichting opgesteld die het voor schuldenaren duidelijk maakt. 

Nieuw lid PE-adviescommissie 
Bureau Wsnp bedankt iedereen die heeft gereageerd op de vacature voor de PE-

adviescommissie. We ontvingen een aantal leuke sollicitaties van allemaal geschikte 

kandidaten. We waren op zoek naar één nieuw lid met ruime ervaring binnen de Wsnp en 

die zich buiten de Wsnp ook inzet in het bredere werkveld van schuldenproblematiek. 

Onze keuze is hierbij gevallen op Wsnp-bewindvoerder mevrouw I. De Meersseman, 

werkzaam bij RST Advocaten in Breda. Wij heten mevrouw De Meersseman van harte 

welkom in de PE-adviescommissie en wensen haar veel plezier in het uitbrengen van 

adviezen. 

Daarnaast bedanken wij mevrouw M. van der Plas nogmaals voor haar inzet in de 

afgelopen jaren en de fijne samenwerking. 

Nieuwsflits: aandacht voor het Coronavirus bij Bureau 
Wsnp 

Update: 23 april 2020 
Bureau Wsnp volgt de verlenging van de landelijke corona-maatregelen. Dat betekent 

dat medewerkers blijven thuiswerken tot en met 19 mei aanstaande. Zo blijven we 

bijdragen aan het inperken van het besmettingsgevaar. Voor het overige blijft de eerdere 

berichtgeving gelden op nieuwspagina. 

--- 

Naar aanleiding van de recent aangescherpte maatregelen vanuit het Kabinet en het 

RIVM, heeft de Raad voor Rechtsbijstand besloten in de periode van 13 maart tot en met 

1 juni 2020 het thuiswerken voor alle medewerkers in te voeren waar dat kan. 

Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk door 
We hebben voorafgaand aan dit besluit zorgvuldig gekeken naar de betekenis daarvan 

voor onze werkprocessen en dienstverlening. We doen ons best om onze dienstverlening 

zoveel mogelijk gewoon door te laten gaan. Sommige zaken kunnen door de situatie 

echter wat langer duren. Zo is het mogelijk dat u minder snel een reactie van ons krijgt 

dan u van ons gewend bent. Binnenkomende poststukken kunnen niet altijd even 

adequaat verwerkt worden. Mogelijk zullen de rekening-courantoverzichten en 

beschikkingen begin april 2020 niet op de reguliere wijze verstuurd kunnen worden. We 

houden u hiervan op de hoogte. 
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Tegemoetkoming voor Wsnp-bewindvoerders en organisaties 
Het coronavirus houdt ons massaal in de ban en zorgt voor onwerkelijke en bovenal 

onzekere tijden, thuis en op het werk. We begrijpen dat het voor veel Wsnp-

bewindvoerders ook zakelijk een lastige tijd is of kan zijn. Nu de rechtbanken zijn 

gesloten (behoudens urgente zaken) is de instroom in de Wsnp gestagneerd. Geen 

nieuwe zaken betekent ook minder inkomsten. Bureau Wsnp kan u hierin 

tegemoetkomen door de voorschotten in schuldsaneringszaken niet direct te crediteren. 

Hoe?: 

 De nuldeclaraties hoeven niet actief naar ons gestuurd te worden. U kunt wachten op 

een bericht van ons. 

 Half maart 2020 hebben we de maandelijkse mailing gestuurd met de zaken waarvan 

we het voorschot in april 2020 willen crediteren. Als u het voorschot nog niet wil laten 

crediteren, kunt u ons dit laten weten. We blokkeren dan de creditering. Geeft u 

hierbij duidelijk aan om welke zaak het gaat (rekestnummer en naam saniet 

volstaat). 

 Dit geldt ook voor de zaken die in de mailing van half februari 2020 zijn verzonden. 

Hiervan willen we uiterlijk woensdag 25 maart aanstaande bericht ontvangen. 

 U kunt uitstel van betaling vragen voor de facturen die we sturen of hebben gestuurd. 

Kan Bureau Wsnp behulpzaam zijn? 
In het hele land ontstaan ook nieuwe initiatieven om burgers en bedrijven te 

ondersteunen. Laat het ons weten als we hierbij behulpzaam kunnen zijn of als we deze 

initiatieven op onze website kunnen vermelden. 

Heeft u vragen? 
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar infowsnp@rvr.org of bel met onze helpdesk 

via 088 - 787 19 10. We zijn gewoon telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 

van 9.00 tot 17.00 uur. 

 

mailto:infowsnp@rvr.org
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April 

Inloggen op bewindvoerderportaal voor alle 
bewindvoerders mogelijk 
Sinds februari 2020 hebben steeds meer bewindvoerders toegang gekregen tot het 

bewindvoerderportaal. Helaas lukte het nog niet om met de eHerkenningsmiddelen van 

alle leveranciers toegang te krijgen tot het portaal. Om dit mogelijk te maken bleek een 

aanpassing nodig. Deze aanpassing is in april gedaan. 

Door de aanpassing was het portaal tijdelijk niet bereikbaar, maar alle bewindvoerders 

die al toegang hadden tot het portaal maken hier inmiddels weer gebruik van. 

Verder hebben ook een aantal bewindvoerders succesvol toegang gekregen tot het 

portaal, die een eHerkenningsmiddel hebben van een leverancier waarbij het eerst niet 

lukte. Dit betekent dat de aanpassing succesvol is geweest. 

De komende weken volgen de laatste aanpassingen 
De komende weken doen we een aantal laatste aanpassingen en gaan wij de 

bewindvoerders benaderen die zich reeds hebben aangemeld met een 

eHerkenningsmiddel. We regelen dan dat zij ook gebruik kunnen gaan maken van het 

portaal. 

Uiteindelijk kan iedereen gebruikmaken van het portaal 
Daarna kan iedereen gebruik maken van het portaal. Heeft u nog geen 

eHerkenningsmiddel geregeld, dan kunt u dit doen via de site eHerkenning.nl. 

U heeft zelf de keuze bij welke leverancier u het eHerkenningsmiddel wilt aanvragen. 

Postblokkade en medisch geheim 
In dit artikel informeren wij u hoe de postblokkade zich verhoudt tot het verwerken van 

geheime post, bijvoorbeeld medische stukken. 

Samengevat zijn de volgende twee principes leidend: 

1. De Wsnp-bewindvoerder mag geen stukken verwerken die geprivilegieerd zijn, tenzij 

de schuldenaar hier toestemming voor verleent. 

2. De schuldenaar is verplicht om de Wsnp-bewindvoerder en rechter-commissaris tijdig 

en volledig te informeren over alles wat van belang is voor de uitvoering van de 

Wsnp. Ook wanneer het gaat om stukken die volgens de wet geprivilegieerd zijn en 

de Wsnp-bewindvoerder niet mag verwerken zonder toestemming van de 

schuldenaar. 

Hieronder lichten wij het onderwerp toe. 

Wsnp-bewindvoerder mag alle post verwerken behalve… 
De Wsnp-bewindvoerder heeft als hoofdregel het recht om alle post van schuldenaar te 

openen. Hij moet hierbij rekening houden met het feit dat het verwerken van de post 

(in)direct betrekking heeft op het Wsnp-bewind, d.w.z. de boedel, naleving van de Wsnp-

verplichtingen, en schuldeisers. De Wsnp-bewindvoerder mag post van zogenaamde 

‘geheimhouders’, zoals een arts, advocaat of notaris, in beginsel niet verwerken. De 

Wsnp-bewindvoerder kan hier echter alleen aan voldoen als de geheimhouding op de 

envelop staat vermeld. Dat is echter lang niet altijd het geval. 

In de praktijk opent de Wsnp-bewindvoerder iedere envelop zonder geheimlabel, en zal 

https://www.eherkenning.nl/
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de Wsnp-bewindvoerder zelf moeten vaststellen of het gaat om geprivilegieerde 

correspondentie. 

Daarna moet de Wsnp-bewindvoerder de stukken meteen doorsturen naar de 

schuldenaar en mogen er geen kopieën van geprivilegieerde correspondentie worden 

gemaakt. De Wsnp-bewindvoerder mag de aldus verkregen informatie ook niet gebruiken 

in verslagen of bij zittingen. (Nb. zie ook Inspanningsverplichting, informatieplicht en 

medisch geheim.) 

Bij veel bewindvoerdersorganisaties wordt alle binnenkomende post geopend, gescand 

en toegevoegd aan het dossier. Tevens wordt de post doorgestuurd naar de schuldenaar. 

Soms betreft dit de originele post, soms de gescande poststukken. Het valt niet altijd op 

dat er post van een geheimhouder tussen alle poststukken zit. 

Inrichten verwerking post en geheimhoudingsplicht/AVG 
In het licht van bovenstaande en van de AVG is het raadzaam om de postprocedure zo in 

te richten dat wordt voldaan aan bovengenoemde regels. Alle post die opgeslagen wordt, 

maar onterecht is verkregen of niet van belang is voor het WSNP-dossier, moet worden 

verwijderd uit het (digitale) dossier. Tevens moet het in de uitleg aan schuldenaren 

inzake de gegevensverwerking duidelijk zijn hoe met de post wordt omgegaan, wat 

bewaard wordt en met welke reden en wat niet bewaard wordt. 

Inspanningsverplichting, informatieplicht en medisch geheim 
Naast de manier waarop moet worden omgegaan met post van geheimhouders, speelt in 

sommige dossiers de vraag of de schuldenaar – op medische 

gronden-  arbeidsongeschikt is. Op basis van de informatieplicht moet de schuldenaar 

zijn/haar arbeidsongeschiktheid aantonen met medische gegevens. De rechter-

commissaris en de Wsnp-bewindvoerder mogen op basis van art. 9 lid 2 sub f AVG deze 

stukken verwerken in het kader van de ontheffing van de inspanningsplicht, zie 

uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2019:5057. 

De schuldenaar beschikt reeds over medische stukken m.b.t. 

arbeidsongeschiktheid 
Als de schuldenaar reeds beschikt over medische stukken waaruit dit blijkt, bijvoorbeeld 

een medische keuring in het kader van het recht op een uitkering, dan dient deze die 

stukken ter beschikking te stellen aan de Wsnp-bewindvoerder en rechter-commissaris. 

Elke burger heeft het recht(1) om een kopie op te vragen uit zijn/haar medisch dossier. 

Wanneer deze stukken niet (meer) voldoende overtuigend zijn, kan de rechter-

commissaris een nieuw arbeidsongeschiktheidsonderzoek eisen. 

De arbeidsongeschiktheid is nog niet reeds vastgesteld 
Als de schuldenaar niet reeds beschikt over medische stukken die (in voldoende mate) de 

arbeidsongeschiktheid aantonen, dan dient hij/zij een arbeidsongeschiktheidsonderzoek 

uit te laten voeren bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) of een soortgelijke 

instelling. 

Zie voor meer achtergrondinformatie ook het artikel Wsnp-Periodiek augsutsus 2019, nr. 

3, art. 18: Medisch beroepsgeheim in de Wsnp. 

Voetnoot 
op basis van art. 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de 

richtlijnen van de KNMG. 

https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/veelgestelde-vragen/postblokkade-en-medisch-geheim#1
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/veelgestelde-vragen/postblokkade-en-medisch-geheim#1
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2019:5057&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBOVE%3a2019%3a5057
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/veelgestelde-vragen/postblokkade-en-medisch-geheim#2
https://www.wsnp-periodiek.nl/
https://www.wsnp-periodiek.nl/
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=7&afdeling=5&artikel=456&z=2020-04-01&g=2020-04-01
file://///rvr.local/rvrbdfs/Groups$/Wsnp/13.%20Overig/KNMG-Gedragsregels-voor-artsen.pdf
file://///rvr.local/rvrbdfs/Groups$/Wsnp/13.%20Overig/KNMG-Gedragsregels-voor-artsen.pdf
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Compensatie van de eigen bijdrage van de 

kinderopvangkosten 
Met ingang van 16 maart tot en met 10 mei is de reguliere kinderopvang gestaakt in 

verband met Covid-19. Vanaf 11 mei wordt de opvang weer gestart, de dagopvang 

geheel en de buitenschoolse opvang voor de leerlingen die eerder die dag naar school 

zijn geweest. 

Het kabinet  compenseert de opvangkosten tijdens de Corona-

maatregelen 
Het kabinet compenseert de kosten die ouders maakten voor reguliere kinderopvang, 

maar die door de Corona-maatregelen de kinderen niet naar de opvang 

kunnen/konden brengen. De compensatie geldt zowel voor kinderdagopvang, 

buitenschoolse opvang, als gastouderopvang. Voor ouders in cruciale beroepen blijft de 

kinderopvang open, zodat deze ouders hun op dit moment zo belangrijke taak kunnen 

blijven vervullen. Ook voor deze ouders wil het kabinet de kosten compenseren. Het 

kabinet heeft besloten de teruggaveregeling door te laten lopen zolang er beperkende 

coronamaatregelen gelden. Voorlopig is dat tot 20 mei. Half april heeft de 

Staatssecretaris toegezegd dat de teruggave in juni of uiterlijk juli betaald zal worden.  

De compensatie wordt als volgt vormgegeven 
Ouders blijven de gehele factuur doorbetalen. Hierdoor houden zij volledig recht op 

kinderopvangtoeslag en worden terugvorderingen voorkomen. Alleen als er bij ouders 

een wijziging in de inkomens-, gezins- of opvangsituatie is, moeten zij zelf een wijzing 

doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.  

De compensatie voor de eigen bijdrage wordt overgemaakt aan de 

kinderopvangorganisaties. 

De kinderopvangorganisaties maken de compensatie vervolgens over aan de ouders. De 

compensatie bestaat uit het verschil tussen de betaalde factuur door ouders en de 

ontvangen kinderopvangtoeslag. Daarbij neemt de overheid het deel tot de maximum 

uurprijs voor haar rekening. De kinderopvangorganisaties nemen het gedeelte tussen de 

maximum uurprijs en de werkelijke uurprijs voor hun rekening. 

Wat betekent dit voor sanieten in de Wsnp? 
In de werkgroep rekenmethode vtlb van Recofa is besproken dat het compensatiebedrag 

bestemd is voor de boedelrekening. Immers, in het vtlb is al rekening gehouden met de 

eigen bijdrage die ouders betalen. Na ontvangst van het bedrag zal de bewindvoerder zo 

nodig het vtlb over de betrokken periodes her berekenen. 

Extra kosten gemaakt? 
Mogelijk hebben sanieten in deze periode extra kosten voor alternatieve kinderopvang 

gemaakt, om toch aan het werk te kunnen blijven. Denk aan het inhuren van een oppas 

of het opnemen van zorgverlof of onbetaald verlof. Sanieten kunnen de Wsnp-

bewindvoerder verzoeken om vrijlating van (een deel van van) het compensatiebedrag 

als ze aantoonbaar en noodzakelijk extra kosten hebben gemaakt. Zijn de extra kosten 

wel aannemelijk maar niet aantoonbaar? Dan kan in overleg met de rechter-commissaris 

bepaald worden of (een deel van) het compensatiebedrag vrij gelaten kan worden. 

Meer informatie 
Meer informatie over de compensatieregeling kunt u vinden op: 

 rijksoverheid.nl > noodmaatregelen-kinderopvang-in-verband-met-covid-19; en 

 rijksoverheid.nl > ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-

onderwijs/ouders. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/noodmaatregelen-kinderopvang-in-verband-met-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
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Update preferentielijst 

Toevoeging op 25-5-2020 
Onderstaande publicatie is op basis van een aantal reacties uit de praktijk inmiddels 

aangevuld met enkele niet eerder vermelde wettelijke voorrechten.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geplaatst op 28-4-2020 
In allerlei wettelijke bepalingen is een wirwar aan voorrechten gecreëerd m.b.t. 

vorderingen tot vergoedingen. Mr. H.A. Stein stelde in 1995 een prachtig schema samen 

van deze voorrechten, in het werkveld beter bekend als 'de preferentielijst'. De lijst is in 

2010 herzien. Sindsdien hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, die niet 

tussentijds zijn verwerkt in de lijst. Bureau Wsnp ontving de laatste tijd veel vragen over 

nieuwe ontwikkelingen m.b.t. preferentie. 

Preferentielijst bijgewerkt 
Eind 2019 heeft Bureau WSNP daarom op zich genomen het schema bij te werken en in 

het bijzonder om vervallen wetsartikelen/voorrechten te verwijderen en nieuwe toe te 

voegen. Tevens zijn onder alle veelgebruikte genoemde wetsverwijzingen links ingevoegd 

welke het mogelijk maken snel ’door te klikken‘ naar wetstechnische informatie. 

Daarna is de aangepaste lijst voorgelegd aan enkele rechtbankmedewerkers die er 

nuttige aanvullingen op hebben gedaan. Dit heeft geresulteerd in bijgaande 

geactualiseerde lijst versie mei 2020, naar voorbeeld van mr. H.A. Stein. 

Feedback, aanvullingen of fouten? 
Mocht u aanvullingen hebben of fouten constateren, dan horen wij dat heel graag, zodat 

we die kunnen verwerken in een nieuwe versie, via infowsnp@rvr.org. 

Preferentielijst 
De nieuwe (en oude) preferentielijst kunt u hieronder downloaden, en is tevens 

toegevoegd aan de pagina Recofa richtlijnen en standaarddocumenten. De oude lijst is 

verschoven naar het archief.  

 Preferentielijst mei 2020; 

 'Oude preferentielijst 2010. 

Uitbreiding lijst aanbieders minnelijke schuldregeling 

Herziening op 25-6-2020 
In het oorpronkelijke artikel vermeldden wij dat een controle door het Landelijk 

Kwaliteitsbureau CBM volstaat om op de lijsten opgenomen te worden. Inmiddels zijn wij 

tot het inzicht gekomen dat een controle door alleen het Kwaliteitsbureau niet volstaat. 

En nemen wij partijen niet op die niet gecontroleerd worden i.h.k.v. het uitvoeren van de 

schuldregeling. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herziening op 7-5-2020 
Wij maakten in onderstaand artikel onvoldoende duidelijk op welke partijen de genoemde 

lijsten zijn gericht . Om deze reden passen wij het artikel aan om dit alsnog duidelijk te 

maken. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:infowsnp@rvr.org
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/recofa-richtlijnen-en-standaard-documenten/overzicht
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/wetten-regelingen-en-besluiten/archief/archief
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/preferentielijst-bureau-wsnp-mei-2020-naar-mr.-h.a.-stein.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/preferentielijst-2010-wijziging-februari-2010.pdf
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Geplaatst op 28 april 2020 
Een stijging in het aantal particulieren, ondernemers en zzp'ers met probleemschulden 

door de corona-maatregelen lijkt onafwendbaar. Het is de vraag of gemeenten (i.h.k.v. 

de Wgs) deze hausse aan schuldeisers voldoende (kwalitatief) kunnen verwerken. Dit 

geldt extra voor de (ex-)ondernemers en zzp’ers. 

Om deze reden breidt Bureau Wsnp de twee lijsten uit voor aanbieders van de minnelijke 

schuldregeling . Deze lijsten zijn onderdeel van de Rechtwijzer.nl > contact, en worden 

door ons actief gepromoot bij vragen van de helpdesk en van het werkveld. 

In de lijsten beperken wij ons tot professionele schuldhulpverleners zoals bedoeld 

in art. 48 lid 1 sub c Wck, en dan vooral advocaten, Wsnp-bewindvoerders en 

beschermingsbewindvoerders. In deze lijsten melden wij geen gemeenten, gemeentelijke 

kredietbanken of organisaties die in opdracht en voor rekening van gemeenten 

schuldhulpverlening uitvoeren (partijen zoals bedoeld in art. 48 lid 1 sub b Wck) of 

partijen die om niet een minnelijke schuldregeling uitvoeren.  

Tot nu toe vermeldde Bureau Wsnp alleen Wsnp-organisaties op de lijst. Nu hebben wij 

besloten om ook andere Wck-partijen te vermelden. Een voorwaarde is dat deze 

organisaties geauditeerd worden door een onafhankelijke instantie binnen het werkveld. 

Bijvoorbeeld door de NVVK. 

Bent u een organisatie zoals hierboven bedoeld? Biedt u de minnelijke schuldregeling 

aan, en wordt u geauditeerd door een onafhankelijke instantie?  En wilt u 

vermeld worden op de lijst? Stuur ons dan een e-mail via infowsnp@rvr.org. 

Korte toelichting 'Wck-partij' zoals bedoeld in art. 48 lid 1 

sub c Wck 
De Wet op het consumentenkrediet bepaalt welke beroepsgroepen schuldbemiddeling 

(lees: de minnelijke schuldregeling) mogen uitvoeren. Hierin regelt art. 48 lid 1 

sub c Wck dat o.a. Wsnp-bewindvoerders, faillissementscuratoren, advocaten en 

beschermingsbewindvoerders een minnelijke schuldregeling tegen betaling mogen 

uitvoeren.  

Klantreisonderzoek onder sanieten 
Raadsmedewerker Dr. S.L. (Susanne) Peters onderzocht in 2019 hoe schuldenaren (o.a.) 

het doorlopen van de Wsnp ervaren. Over de uitkomst van het onderzoek schreef zij een 

artikel voor het Tijdschrift voor Schuldsanering (nummer 04, december 2019). 

Bureau Wsnp heeft inmiddels toestemming om het artikel openbaar aan te bieden. Hier 

vindt u een directe link naar het artikel. Daarnaast verwijzen wij naar het artikel op onze 

pagina Onderzoeken. 

In het artikel leest u onder andere dat: 

 Ervaringen over de schuldhulpverlening (het minnelijk traject) erg wisselend zijn; 

 het merendeel van de schuldenaren het Wsnp-traject in zijn algemeenheid als positief 

ervaren; 

 Er grote verschillen zijn tussen schuldenaren en hun behoefte aan ondersteuning; 

 Grote verschillen zijn in Wsnp-bewindvoerders en hun werkwijze richting de 

schuldenaren. 

 

https://rechtwijzer.nl/schulden/meer-informatie/contact
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004815/2019-01-01#HoofdstukV_Artikel48
http://www.nvvk.eu/
mailto:infowsnp@rvr.org
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004815/2019-01-01#HoofdstukV_Artikel48
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004815/2019-01-01#HoofdstukV_Artikel48
https://www.schulinck.nl/producten/tijdschrift-schuldsanering
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/onderzoek/artikel-klantreisonderzoek-onder-sanieten.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/onderzoeken/overzicht
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Help! Hoe hou ik de correspondentie overzichtelijk? 
Als Wsnp-bewindvoerder ontvangt u van ons verschillende overzichten met betrekking 

tot de schuldsaneringszaken die op uw naam staan geregistreerd. Uit vragen die we 

krijgen blijkt dat al deze overzichten soms tot verwarring kunnen leiden. In dit artikel 

hebben we alle soorten overzichten op een rij gezet. 

Noot vooraf: de overzichten worden per Wsnp-bewindvoerder gegenereerd. We kunnen 

in ons systeem geen overzichten per organisatie uitdraaien, behalve in de zaken waarin 

de organisatie is benoemd als Wsnp-bewindvoerder. 

We sturen eenmaal per maand de volgende stukken 
Per post: 

 Overzicht beschikkingen en benoemingen 

 Rekening-courantoverzicht 

Per mail: 

 Nihil overzicht 

 Overzicht met negatief saldo 

 Factuur 

Brief met overzicht beschikkingen en benoemingen 
Het overzicht beschikkingen en benoemingen (we noemen het ook wel de verzamelbrief) 

bevat een overzicht van alle nieuwe benoemingen en van alle afgehandelde verzoeken. 

De brief wordt gegenereerd in de eerste week van de maand en heeft betrekking op de 

afgelopen kalendermaand. Wsnp-bewindvoerders die in de afgelopen kalendermaand 

geen benoemingen hebben gehad en/of van wie we geen verzoeken hebben afgehandeld 

ontvangen geen “verzamelbriefbrief”. 

Overigens wordt per afgehandeld verzoek ook een beschikking gemaakt. Deze individuele 

beschikkingen zijn te vinden op het portaal. In de toekomst willen we ook de 

verzamelbrieven beschikbaar stellen op het portaal. 

Rekening-courantoverzicht: 
Het rekening-courantoverzicht wordt tegelijk met het overzicht van de beschikkingen en 

benoemingen verstuurd en komt uit het betaalsysteem van de Raad. In dit overzicht 

staan de bedragen die zijn toegekend, de bedragen die worden gecrediteerd en het 

totaalbedrag wat wordt overgemaakt aan de Wsnp-bewindvoerder. Een 

rekeningcourantoverzicht wordt alleen gegenereerd en verstuurd als het uit te betalen 

bedrag hoger is dan het te crediteren bedrag. Anders gezegd: een rekening-

courantoverzicht wordt verstuurd als de Raad een bedrag aan de Wsnp-bewindvoerder 

kan uitbetalen. Meestal is de betaling al binnen als het overzicht op de deurmat belandt. 

Maar als er geen bedrag uitbetaald kan worden? 
Het kan ook voorkomen dat het te crediteren bedrag hoger of exact gelijk is dan het uit 

te betalen bedrag. In dat geval sturen we geen rekening-courantoverzicht, maar een 

bericht per mail. Dit bericht bevat een van de volgende overzichten: 

Nihil Overzicht: 
Als het uit te betalen bedrag exact gelijk is aan het te crediteren bedrag sturen we ter 

kennisgeving een e-mailbericht met een nihil overzicht. Bij de e-mail zit een beveiligd 

Excel-bestand. Hierin staan: 

 nieuwe toegekende voorschotten 

 afgehandelde aanvragen subsidieverzoeken 

 afgehandelde nuldeclaraties 

 terugvorderingen voorschotten afgehandelde subsidieverzoeken 
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Deze zaken worden tegen met elkaar verrekend en komen dan niet meer terug in een 

toekomstig rekening-courantoverzicht. Het overzicht kan gebruikt worden voor de 

boekhouding. 

Overzicht met negatief saldo: 
Is het creditbedrag hoger dan het uit te betalen bedrag? Dan sturen we ter kennisgeving 

een e-mailbericht met een overzicht van het ontstane negatieve saldo. Bij de e-mail is 

een beveiligd Excel-bestand toegevoegd.  Hierin staan: 

 nieuwe toegekende voorschotten 

 afgehandelde aanvragen subsidieverzoeken 

 terugvorderingen voorschotten behorend bij de afgehandelde subsidieverzoeken 

 afgehandelde nuldeclaraties van zaken waarin de volledig vergoeding uit de boedel 

opgenomen kon worden 

In dit geval is het saldo negatief en zal er verrekend worden met eventuele toekomstige 

tegoeden aan de Wsnp-bewindvoerder. Pas als er weer een bedrag aan u betaald kan 

worden, wordt een rekening-courantoverzicht verstuurd worden met alle betalingen en 

crediteringen vanaf het vorige rekening-courantoverzicht tot het huidige overzicht. 

Liever direct betalen? 
Liever direct betalen? U kunt er voor kiezen om naar aanleiding van deze kennisgeving 

het negatieve saldo direct te betalen. Neem dan contact met ons op, dan sturen wij een 

factuur. 

Factuur 

Facturen worden ook éénmaal per maand per e-mail verstuurd. Bij de e-mail is een 

factuur met  een beveiligd Excel-bestand toegevoegd. De factuur is voorzien van het te 

betalen bedrag en het betalingskenmerk.  

In het Excel-bestand staan: 

 nieuwe toegekende voorschotten 

 afgehandelde aanvragen subsidieverzoeken 

 afgehandelde nuldeclaraties 

 terugvorderingen voorschotten afgehandelde subsidieverzoeken 

We sturen een factuur als de Wsnp-bewindvoerder hierom verzocht heeft naar aanleiding 

van de kennisgeving of als de Wsnp-bewindvoerder maandelijks een factuur wil 

ontvangen. 

We sturen uit eigen beweging een factuur als er sinds drie maanden een negatief saldo is 

ontstaan en het negatieve saldo tot nu toe niet verrekend kon worden met positieve 

bedragen die aan de Wsnp-bewindvoerder toekomen. We willen voorkomen dat het 

negatieve bedrag steeds verder zal oplopen en het steeds onduidelijker wordt welke 

zaken in rekening zijn gebracht. Is de factuur eenmaal aangemaakt en verstuurd, dan 

kan deze niet meer verrekend worden met toekomstige betalingen. 



Pagina 22 van 61 
 

Hoe ziet zo’n Excelbestand eruit? 

 

Wat verder van belang is om te weten 
 Als er een factuur verstuurd is, komen deze posten niet meer terug op het rekening-

courantoverzicht. 

 Vanaf de datum dat er een factuur verstuurd is, begint de teller van kennisgevingen 

opnieuw te lopen, dat wil zeggen eerst drie kennisgevingen en daarna volgt een 

factuur. 

 De Wsnp-bewindvoerder kan er voor kiezen om altijd een factuur te ontvangen zodra 

er een negatief saldo is. In dat geval worden er geen overzichten ter kennisgeving 

meer verstuurd. Heeft dat uw voorkeur, dan vernemen wij dit graag op 

subsidiewsnp@rvr.org. 

 Het lijkt wellicht een logische stap om per organisatie uitbetalingen van de ene Wsnp-

bewindvoerder te verrekenen met crediteringen van een andere Wsnp-

bewindvoerder. Zo is het betaalsysteem echter niet ingericht. Het betaalsysteem is 

gericht op de benoeming per Wsnp-bewindvoerder en daarom wordt er op Wsnp-

bewindvoerder betaald en verrekend. Verrekeningen tussen Wsnp-bewindvoerders 

binnen dezelfde organisatie is onmogelijk 

 Als een factuur niet binnen een maand wordt betaald, volgt er een eerste en 

eventueel een tweede herinnering. Zijn er redenen waarom de factuur niet betaald 

kan worden, dan vernemen wij dit graag op subsidieswsnp@rvr.org. 

Helpdeskperikelen: huwelijksvermogensrecht, vtlb, en 
afdracht 
Sommige vragen die wij ontvangen bij de helpdesk zijn de moeite waard om breder te 

delen in de nieuwsbrief. Zo ook de vraag van een bewindvoerder met betrekking tot het 

nieuw huwelijksvermogensrecht (d.w.z. een huwelijk/geregistreerd partnerschap 

gesloten op of na 1-1-2018). 

mailto:subsidiewsnp@rvr.org
mailto:subsidieswsnp@rvr.org
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Bij een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden valt het inkomen 
van beide partners in de boedel, ook in het nieuw 

huwelijksvermogensrecht 
Bewindvoerder: Ik heb een nieuwe zaak waarbij meneer in 2018 is gehuwd zonder dat 

er voorwaarden zijn opgemaakt. Hij heeft 1 privéschuld die dateert uit 2015. Als ik de 

VTLB-berekening maak op basis van deze gegevens: gemeenschap van goederen/niet 

beiden in regeling, wordt het inkomen van de partner helemaal meegenomen. Klopt dat? 

Antwoord: ja, dat klopt. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, geldt 

vanaf de datum van huwelijk de gemeenschap van goederen, ook als het huwelijk na 1 

januari 2018 is gesloten. Het inkomen van beide partners valt daarmee in de boedel. Bij 

de berekening van het vtlb moeten de inkomens van beide partners worden 

meegenomen. 

'Nieuwe' gemeenschap van goederen, één partner doorloopt de 
Wsnp: helft van de afdracht voor privéschulden retour naar 

partner 
De vraag van de bewindvoerder gaat verder: 

Bewindvoerder: In paragraaf 1.4.1. van het VTLB-rapport staat vervolgens: Indien er 

van een stel slechts 1 partner is toegelaten, die alleen privéschulden heeft, wordt de helft 

van de gespaarde gemeenschapsboedel verdeeld over de schuldeisers van deze partner 

en vloeit de andere helft van de gemeenschapsboedel in het vermogen van de partner 

die niet in de regeling zit. Het bedrag wat in het vermogen van de andere partner vloeit 

wordt niet gezien als inkomen van die partner (en heeft daarmee geen gevolgen voor het 

gezamenlijk inkomen en de boedelafdracht). 

Hoe moet ik deze zin interpreteren? Is de helft van het gespaarde bedrag aan het einde 

van de WSNP bestemd voor de partner of moet ik maar de helft van de afdracht 

incasseren? 

Antwoord: De gehele afdracht moet geïncasseerd worden, want tijdens de Wsnp kunnen 

nog schulden opkomen die gemeenschappelijk blijken te zijn. Pas na de 

verificatievergadering kan vastgesteld worden dat er alleen sprake is van privéschulden 

van de toegelaten partner. 

Pas dan - en na overleg met de rechter-commissaris - kan de helft van het gespaarde 

bedrag uitbetaald worden aan de partner die niet in de regeling zit. Mocht de partner-

niet-in-de-regeling in de problemen komen doordat deze een soms aanzienlijk deel van 

zijn inkomen mist, dan kan de verificatievergadering op gemotiveerd verzoek, versneld 

gehouden worden. 

De kosten van de Wsnp-regeling mogen alleen worden betaald uit het gedeelte dat in de 

boedel blijft en beschikbaar is voor de schuldeiser(s). Is er onvoldoende gespaard voor 

een verificatievergadering? Dan volgt verdeling van het boedelsaldo aan het einde van de 

regeling. 

Volledigheidshalve ook nog de regels in een minnelijke regeling 
Is sprake van een minnelijke regeling dan worden de schulden geacht vast te staan aan 

het einde van de 120 dagen. Op dat moment kan over de afgelopen (maximaal) 4 

maanden de helft van het gespaarde bedrag worden uitgekeerd aan de partner-niet-in-

de-regeling. En dat geldt dus ook voor de nog resterende 32 maanden! Ook hier mogen 

de eventuele kosten van de schuldregeling (9% en 6 euro per maand) alleen worden 

berekend over het bedrag dat voor de schuldeisers wordt gereserveerd! En een eventueel 

saneringskrediet wordt dus berekend met de helft van de afloscapaciteit. 
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Onderwijs volgen via internet (webinars) 
Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, ontvangt Bureau Wsnp via de helpdesk veel 

vragen over het volgen van onderwijs via internet. In dit bericht informeren wij u over 

het volgen van onderwijs via internet – vaak webinars genoemd – en de PE-waardering. 

Een webinar kort uitgelegd 
Bureau Wsnp is al langer bekend met webinars en kende eerder PE-punten toe aan 

verschillende online lessen. 

Een typisch webinar ziet er vaak als volgt uit: 

1. Het scholingscentra stuurt deelnemers een link om deel te nemen aan de scholing. 

2. Eenmaal ingelogd zien de deelnemers de docent op video. 

3. De presentatiesheets zijn vaak zichtbaar in de video en/of uitgereikt via een digitale 

hand-out. 

4. Deelnemers hebben interactie met de docent via hun eigen webcam, microfoon of via 

chat. 

Webinars komen in aanmerking voor PE-punten 
Conform de beleidsregels(1) komen webinars in aanmerking voor PE-punten. De criteria 

voor de puntentoekenning is gelijk aan die van scholingen op locatie. Hieronder merken 

wij een paar belangrijke vereisten op: 

1. De scholing moet gericht zijn op kennisvergroting en/of verbetering van vaardigheden 

in het brede kader van het Wsnp-bewind. 

2. Het scholingscentrum houdt er toezicht op dat de deelnemer daadwerkelijk deelneemt 

aan de scholing, bijvoorbeeld door te controleren of alle deelnemers online zijn en/of 

de interactie met de docent. 

3. Per netto lesuur – dit is exclusief pauzes – wordt één PE-punt toegekend. 

4. De deelnemer ontvangt een bewijs van deelname. 

Scholingen op locatie die worden omgezet naar webinars 
Veel scholingscentra zetten hun scholingen op locatie nu om naar webinars. Zijn er reeds 

punten toegekend aan de scholing op locatie? Dan veronderstellen wij dat het webinar 

dezelfde inhoud en lestijd inneemt en blijft de PE-toewijzing in stand. 

Wijken de uren van de webinars af van de scholing op locatie waarin reeds PE-punten 

aan zijn toegekend? Dan dient u dit kenbaar te maken en voor te leggen bij Bureau Wsnp 

via infowsnp@rvr.org. Bureau Wsnp toetst vervolgens of dezelfde PE-toewijzing in stand 

blijft. 

1. Artikel 2.4 en de toelichting van de beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders 

Wsnp en bewindvoerdersorganisaties Wsnp in het register. 

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/onderwijs-volgen-via-internet-webinars#1
mailto:infowsnp@rvr.org
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
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Mei 

Eisen pasfoto Wsnp-bewindvoerderspas 
Een Wsnp-bewindvoerder is vrijgesteld van controle bij de ingang van de gerechten op 

vertoon van de Wsnp-bewindvoerderspas. Wsnp-bewindvoerders kunnen via Bureau 

Wsnp een bewindvoerderspas aanvragen.  

De bewindvoerderspas is niet verplicht. Stuurt u ons geen nieuwe pasfoto? Dan 

concluderen wij dat u geen nieuwe bewindvoerderspas wilt ontvangen. 

Op de pas wordt een pasfoto van u afgedrukt. Voor de foto gelden dezelfde eisen zoals 

die gelden voor een identiteitsbewijs. Wij wijzen foto’s af die niet voldoen aan de eisen.  

Nadat uw foto verwerkt is op de bewindvoerderspas, vernietigen wij het bestand.  

Hieronder leest u meer details. 

Vereisten pasfoto bewindvoerderspas 
De bewindvoerderspas bevat een pasfoto van u. De foto moet voldoen aan de vereisten 

zoals die gelden voor een identiteitsbewijs. 

Hieronder zetten wij de belangrijkste kwaliteitseisen uiteen. Voor een volledige lijst, 

zie pagina van de Rijksoverheid. 

Belangrijkste kwaliteitseisen: 

 Digitaal fotobestand (geen scan); 

 Een portretfoto in kleur, goedgelijkend; 

 Achtergrond: eenkleurig wit, lichtgrijs of lichtblauw; 

 Voldoende contrast tussen hoofd en achtergrond; 

 scherp, voldoende contrast en gedetailleerd; 

 Maatvoering: verhouding 3:4 (breedte x hoogte); 

 Minimale resolutie: 400 dpi. 

Zelf pasfoto maken 
Het is toegestaan om zelf een pasfoto te maken, bijvoorbeeld met uw camera of mobiele 

telefoon, zolang de foto aan alle vereisten voldoet. 

Pasfoto insturen 
Wij accepteren alleen digitale fotobestanden. (Vraag of de fotograaf het bestand naar u 

emailt of op een USB-stick plaatst. Scan géén (pas)foto, dit voldoet niet aan de vereiste 

kwaliteit.) Wij kunnen alleen werken met de bestandtypen jpeg, png of tiff. 

Het bestand kunt u insturen op infowsnp@rvr.org of via het formulier digitale aanvraag 

VOG. 

Praktijkperikelen: vakantiegeld 
In de maand mei ontvangen wij – niet zo verwonderlijk- veel vragen over het 

vakantiegeld en dan met name over het vrij te laten deel van het vakantiegeld. 

Hieronder twee voorbeelden: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
mailto:infowsnp@rvr.org?subject=Pasfoto%20bewindvoerderspas
http://webform.perfectview.nl/form.aspx?xc=a4bfc5c2-d8cc-4473-aafe-4a1c144ce0c8&db=3b2b704e-4a32-4314-b94a-ec7a92799949


Pagina 26 van 61 
 

Inkomen onder beslagvrije voet 
Bij de eerste vragensteller lag het inkomen gedurende 6 maanden onder de beslagvrije 

voet gehad en sinds 6 maanden zit hij in een schuldregeling en ontvangt hij zijn vrij te 

laten bedrag. Hij ontvangt deze maand € 650,00 aan vakantiegeld, op zijn vtlb-uitdraai 

staat dat zijn vrij te laten deel van het vakantiegeld € 560,00 bedraagt. Wat mag hij nu 

houden aan vakantiegeld? 

Arrest Hoge Raad 
Volgens het arrest van de Hoge Raad uit 2014 moet het vakantiegeld toegerekend 

worden aan de maand waarin het is opgebouwd en kan er alleen beslag gelegd worden 

op het bedrag boven de beslagvrije voet inclusief vakantiegeld. 

Dat betekent dat je op de loonstroken na moet kijken wat de werkelijke vakantietoeslag 

per maand is geweest, de maandelijkse opbouw. Verder met bekeken worden wat de 

beslagvrije voet inclusief vakantiegeld was en welk bedrag de schuldenaar daadwerkelijk 

heeft ontvangen. Het verschil hiertussen mag de schuldenaar uit het vakantiegeld extra 

behouden. In dit geval mocht de schuldenaar € 325,00 extra behouden over de eerste 6 

maanden. Van het overige vakantiegeld mag hij 6/12 van € 560,00 behouden, dat is de 

vltb-opbouw. Meer uitleg en voorbeelden hiervan zijn te vinden op website van 

schuldinfo. 

Werk gevonden na een periode van werkloosheid 
Een andere vragensteller heeft sinds april 2020 inkomen uit arbeid na een jaar werkloos 

te zijn geweest. De bewindvoerder hanteert een lager vrij te laten deel van het 

vakantiegeld dan blijkt uit de uitdraai van het vtlb van april 2020, klopt dat wel? Wat is 

zijn vrij te laten deel over de periode juni 2019-mei 2020? 

Men heeft recht op 1/12 van wat de vtlb- calculator specifiek die maand vermeldt en dat 

kan verschillen. Bijvoorbeeld in de situatie van wel of geen arbeidstoeslag. Of in de 

situatie dat men een half jaar inkomen met VT en een half jaar inkomen zonder VT heeft 

gehad. Dan kan niet over een heel jaar het vrij te laten deel behouden blijven. 

De vragensteller begrijp dat de bewindvoerder hier zorgvuldig naar moet kijken en 

verheugt zich nu op een hoger vrij te laten deel van het vakantiegeld in 2021! 

Preferentielijst: aantal items toegevoegd 

Toevoeging op 25-5-2020 
Onderstaande publicatie is op basis van een aantal reacties uit de praktijk inmiddels 

aangevuld met enkele niet eerder vermelde wettelijke voorrechten.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geplaatst op 28-4-2020 
In allerlei wettelijke bepalingen is een wirwar aan voorrechten gecreëerd m.b.t. 

vorderingen tot vergoedingen. Mr. H.A. Stein stelde in 1995 een prachtig schema samen 

van deze voorrechten, in het werkveld beter bekend als 'de preferentielijst'. De lijst is in 

2010 herzien. Sindsdien hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, die niet 

tussentijds zijn verwerkt in de lijst. Bureau Wsnp ontving de laatste tijd veel vragen over 

nieuwe ontwikkelingen m.b.t. preferentie. 

Preferentielijst bijgewerkt 
Eind 2019 heeft Bureau WSNP daarom op zich genomen het schema bij te werken en in 

het bijzonder om vervallen wetsartikelen/voorrechten te verwijderen en nieuwe toe te 

https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5btt_news%5d=795&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=8ab866bdb6
https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5btt_news%5d=795&tx_ttnews%5bbackPid%5d=1&cHash=8ab866bdb6
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voegen. Tevens zijn onder alle veelgebruikte genoemde wetsverwijzingen links ingevoegd 

welke het mogelijk maken snel ’door te klikken‘ naar wetstechnische informatie. 

Daarna is de aangepaste lijst voorgelegd aan enkele rechtbankmedewerkers die er 

nuttige aanvullingen op hebben gedaan. Dit heeft geresulteerd in bijgaande 

geactualiseerde lijst versie mei 2020, naar voorbeeld van mr. H.A. Stein. 

Feedback, aanvullingen of fouten? 
Mocht u aanvullingen hebben of fouten constateren, dan horen wij dat heel graag, zodat 

we die kunnen verwerken in een nieuwe versie, via infowsnp@rvr.org. 

Preferentielijst 
De nieuwe (en oude) preferentielijst kunt u hieronder downloaden, en is tevens 

toegevoegd aan de pagina Recofa richtlijnen en standaarddocumenten. De oude lijst is 

verschoven naar het archief.  

 Preferentielijst mei 2020; 

 'Oude preferentielijst 2010. 

Aanpassing nieuwsartikel 'Uitbreiding lijst aanbieders 
minnelijke schuldregeling' 

Herziening op 25-6-2020 
In het oorpronkelijke artikel vermeldden wij dat een controle door het Landelijk 

Kwaliteitsbureau CBM volstaat om op de lijsten opgenomen te worden. Inmiddels zijn wij 

tot het inzicht gekomen dat een controle door alleen het Kwaliteitsbureau niet volstaat. 

En nemen wij partijen niet op die niet gecontroleerd worden i.h.k.v. het uitvoeren van de 

schuldregeling. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Herziening op 7-5-2020 
Wij maakten in onderstaand artikel onvoldoende duidelijk op welke partijen de genoemde 

lijsten zijn gericht . Om deze reden passen wij het artikel aan om dit alsnog duidelijk te 

maken. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geplaatst op 28 april 2020 
Een stijging in het aantal particulieren, ondernemers en zzp'ers met probleemschulden 

door de corona-maatregelen lijkt onafwendbaar. Het is de vraag of gemeenten (i.h.k.v. 

de Wgs) deze hausse aan schuldeisers voldoende (kwalitatief) kunnen verwerken. Dit 

geldt extra voor de (ex-)ondernemers en zzp’ers. 

Om deze reden breidt Bureau Wsnp de twee lijsten uit voor aanbieders van de minnelijke 

schuldregeling . Deze lijsten zijn onderdeel van de Rechtwijzer.nl > contact, en worden 

door ons actief gepromoot bij vragen van de helpdesk en van het werkveld. 

In de lijsten beperken wij ons tot professionele schuldhulpverleners zoals bedoeld 

in art. 48 lid 1 sub c Wck, en dan vooral advocaten, Wsnp-bewindvoerders en 

beschermingsbewindvoerders. In deze lijsten melden wij geen gemeenten, gemeentelijke 

kredietbanken of organisaties die in opdracht en voor rekening van gemeenten 

schuldhulpverlening uitvoeren (partijen zoals bedoeld in art. 48 lid 1 sub b Wck) of 

partijen die om niet een minnelijke schuldregeling uitvoeren.  

mailto:infowsnp@rvr.org
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/recofa-richtlijnen-en-standaard-documenten/overzicht
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/wetten-regelingen-en-besluiten/archief/archief
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/preferentielijst-bureau-wsnp-mei-2020-naar-mr.-h.a.-stein.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/preferentielijst-2010-wijziging-februari-2010.pdf
https://rechtwijzer.nl/schulden/meer-informatie/contact
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004815/2019-01-01#HoofdstukV_Artikel48
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Tot nu toe vermeldde Bureau Wsnp alleen Wsnp-organisaties op de lijst. Nu hebben wij 

besloten om ook andere Wck-partijen te vermelden. Een voorwaarde is dat deze 

organisaties geauditeerd worden door een onafhankelijke instantie binnen het werkveld. 

Bijvoorbeeld door de NVVK. 

Bent u een organisatie zoals hierboven bedoeld? Biedt u de minnelijke schuldregeling 

aan, en wordt u geauditeerd door een onafhankelijke instantie?  En wilt u 

vermeld worden op de lijst? Stuur ons dan een e-mail via infowsnp@rvr.org. 

Korte toelichting 'Wck-partij' zoals bedoeld in art. 48 lid 1 
sub c Wck 
De Wet op het consumentenkrediet bepaalt welke beroepsgroepen schuldbemiddeling 

(lees: de minnelijke schuldregeling) mogen uitvoeren. Hierin regelt art. 48 lid 1 

sub c Wck dat o.a. Wsnp-bewindvoerders, faillissementscuratoren, advocaten en 

beschermingsbewindvoerders een minnelijke schuldregeling tegen betaling mogen 

uitvoeren.  

Infographic: Procedure intake en beschikking 
schuldhulpverlening 
Ter info, vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht een beschikking voor 

schuldhulpverlening  af te geven volgens de vernieuwde Wet Gemeentelijke 

Schuldhulpverlening. Deze beschikking volgt binnen 8 weken na het eerste gesprek 

waarin de hulpvraag is gesteld.  

Wolters Kluwer heeft een infographic gemaakt die het proces en de termijnen duidelijk 

weergeeft.  

http://www.nvvk.eu/
mailto:infowsnp@rvr.org
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004815/2019-01-01#HoofdstukV_Artikel48
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004815/2019-01-01#HoofdstukV_Artikel48
https://www.schulinck.nl/infographic/procedure-intake-en-beschikking-schuldhulpverlening
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Juni 

Update Kenniswijzer: wijzigingen werkinstructie 
Minnelijke schuldregeling/Wsnp 
Met ingang van 1 juni 2020 heeft de Raad een aantal wijzigingen doorgevoerd in de 

werkinstructies op Kenniswijzer. Ook de werkinstructie voor de minnelijke 

schuldregeling/Wsnp is gewijzigd. 

U vindt hier de overzichtspagina werkinstructie O033 Minnelijke schuldregeling/Wsnp. 

De belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de Wsnp zijn:  

1. Zakelijk rechtsbelang 

Een toevoegingsaanvraag met betrekking tot de toelating tot een minnelijke 

schuldregeling/Wsnp betreft altijd een privébelang, ongeacht hoe de schulden zijn 

ontstaan. 

  

2. Dwangvoorziening 

Een toevoeging wordt verstrekt voor een dwangvoorziening (moratorium, 

dwangakkoord, voorlopige voorziening) uitgevoerd door een advocaat, of door een 

Wsnp-bewindvoerder die deelneemt aan de Regeling toevoeging bewindvoerders 

Wsnp II (het arrangement – art. 6 lid 1 en lid 2 RtbwII). 

  

3. Verweer beëindiging Wsnp 

Er wordt een toevoeging verstrekt voor de zitting bij de rechtbank over het verweer 

tegen de tussentijdse of reguliere beëindiging van de Wsnp zonder schone lei, 

waarvoor de schuldenaar in persoon wordt uitgenodigd. 

Vanwege de actualiteit is een aantal van de oorspronkelijk geplande wijzigingen 

aangepast of uitgesteld. Het is raadzaam om alle wijzigingen goed tot u te nemen. 

Gezocht: nieuwe leden voor de klankbordgroep! 

Wat is de klankbordgroep? 
De klankbordgroep Wsnp is een adviesorgaan van Bureau Wsnp en bestaat uit een aantal 

Wsnp bewindvoerders uit het hele land. We streven naar een goede afspiegeling van het 

bewindvoerdersbestand Wsnp in regio, in achtergrond (advocaat en niet-advocaat) en in 

soort organisatie. Het gaat dan om kleine en grote organisaties, organisaties die alleen 

de Wsnp uitvoeren, organisaties met meerdere activiteiten, of een advocatenkantoor met 

lopende insolventiepraktijk. De leden in de klankbordgroep nemen deel op persoonlijke 

titel. 

Wat doet de klankbordgroep? 
Bureau Wsnp blijft haar dienstverlening verbeteren, ondersteunt het Wsnp-proces en 

levert een bijdrage aan een adequate oplossing voor mensen met schulden. Door onze 

voorstellen en ideeën te bespreken met een klankbord, toetsen we de haalbaarheid en 

mogelijkheden. Daarnaast verwachten we dat we in deze samenwerking nieuwe 

initiatieven kunnen bedenken om verder bij te dragen aan het doel van bureau Wsnp. We 

vragen mee te denken over de invulling van het beleid op korte en lange termijn. Ook 

vragen we advies bij voorstellen tot verdere vernieuwing, zoals recent bij de pilot van het 

bewindvoerdersportaal. Daarnaast brengen de leden ook zelf onderwerpen in. 

https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/faillissementrechtschuldsanering/o033-schuldsanering---betalingsregeling.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0041256/2018-08-21#Artikel6
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In de regel komt de klankbordgroep twee of drie maal per jaar bijeen. De leden worden 

voor drie jaar benoemd, met de mogelijkheid voor herbenoeming van drie jaar. 

Wie zoeken we? 
Wij zijn op zoek naar leden die werken voor de rechtbanken Amsterdam en Midden 

Nederland, omdat deze arrondissementen nu niet vertegenwoordigd zijn in de 

klankbordgroep. 

Heeft u interesse om plaats te nemen in de klankbordgroep? Stuur dan een e-mail 

naar p.vschie@rvr.org. Vermeld daarbij voor welke organisatie of kantoor u werkt en 

door welke rechtbank(en) u wordt benoemd. U ontvangt dan bericht van ons. 

Nieuwe brochure van Bureau Wsnp 
De meesten van u hebben hem inmiddels al met de post ontvangen; de nieuwe burger 

brochure over de Wsnp. Deze brochure is bedoeld voor burgers die de aanvraag Wsnp 

overwegen, bijvoorbeeld omdat de minnelijke schuldregeling lijkt te gaan mislukken of al 

mislukt is. Zij krijgen deze brochure dan van de schuldhulpverlener, of het Juridisch 

Loket. De bewindvoerder kan deze ook overhandigen tijdens het huisbezoek. Door de 

tijdslijn zien schuldenaren wat ze kunnen verwachten de komende 36 maanden, en 

kunnen ze ook de contactgegevens en afwijkende afspraken van en met de 

bewindvoerder op deze tijdslijn noteren.  

 

Foutje 
Zoals sommigen van u al hebben opgemerkt staat er helaas een fout in de brochure. De 

postblokkade duurt hierin slechts 13 weken ipv 13 maanden. Dat is natuurlijk fout en we 

hebben dit meteen aangepast in een nieuwe druk. Daarnaast wezen enkelen van u er 

terecht op dat het minnelijk traject onderzocht moet zijn, maar niet perse afgerond. Ook 

dat hebben we aangepast. In de online versie zijn deze fouten reeds verbeterd. De 

verbeterde drukversie is vanaf begin volgende week (29 of 30 juni) beschikbaar. 

  

mailto:p.vschie@rvr.org
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/brochures/online-webversie-brochure-burgers.pdf
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Bestellen? 
Wij adviseren u de brochures die u heeft ontvangen niet te gebruiken. Zoals u gewend 

bent kunt u (maximaal 100) nieuwe exemplaren kosteloos bestellen 

via infowsnp@rvr.org. 

De online folder(s) kunt u vinden op onze website, zie voor burgers > brochures en 

folders.  

Dekking aansprakelijkheidsverzekering en 
zzp/ondernemers 
In juli 2019 heeft Recofa de handreiking voor zelfstandig ondernemen binnen de 

wettelijke schuldsaneringsregeling gepubliceerd. Deze handreiking behandelt onder 

andere de extra werkzaamheden die hierbij uitgevoerd moeten worden en hoe de extra 

vergoeding berekend wordt. 

Niet alle werkzaamheden vallen onder de standaard dekking m.b.t. 

een ondernemers-/zzp-dossier 
Bureau Wsnp heeft onlangs signalen uit het land gekregen dat sommige werkzaamheden 

voor een ondernemers/zzp-dossier niet per definitie vallen onder de polis van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een aanvullende verzekering is dan vereist. 

Bespreek uw huidige dekking met uw verzekeraar  
Tijdens de audits van het afgelopen jaar is hier niet op gecontroleerd. Wij adviseren 

Wsnp-organisaties die ondernemers-/zzp-dossiers behandelen navraag te doen bij hun 

verzekeraar. 

Vernieuwde toelichting systematiek vergoeding Wsnp 
Hierbij informeren wij u dat wij onze toelichting berekening Wsnp-vergoeding (hierna: de 

toelichting) hebben bijgewerkt. Wsnp-bewindvoerders en secretarissen kunnen de 

toelichting gebruiken om de Wsnp-vergoeding te berekenen. Wijzelf gebruiken de 

toelichting (o.a.) voor de vaststelling van de bewindvoerderssubsidie.  

Een link naar de toelichting vindt u op onze pagina vergoeding, zie link nr. 8.  

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan vernemen wij dit graag van u. Wij ontvangen uw 

bericht graag op infowsnp@rvr.org.Hieronder lichten wij een aantal onderwerpen toe uit 

de bijgewerkte toelichting. 

Secretarissen zijn reeds bekend met de vernieuwde toelichting.  

Hieronder lichten wij een aantal (nieuwe) onderwerpen toe uit de toelichting.  

Aanleiding voor wijziging toelichting berekening Wsnp-vergoeding 
In de afgelopen periode hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op 

de (berekening van de) Wsnp-vergoeding. Denk onder andere aan: 

 Het gewijzigde huwelijksvermogensrecht; 

 De handreiking voor zelfstandig ondernemen binnen de wettelijke 

schuldsaneringsregeling; 

 De lancering van het portaal voor Wsnp-bewindvoerders. 

mailto:infowsnp@rvr.org
https://www.bureauwsnp.nl/voor-burgers/brochures-en-folders/brochures
https://www.bureauwsnp.nl/voor-burgers/brochures-en-folders/brochures
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/handreiking-zelfstandig-ondernemen-binnen-wettelijke-schuldsaneringsregeling.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/bibliotheek/recofa-standaard-formulieren/bestanden/handreiking-zelfstandig-ondernemen-binnen-wettelijke-schuldsaneringsregeling.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/vergoedingen/overzicht
mailto:infowsnp@rvr.org
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Wij zagen daarom de noodzaak om te onderzoeken wat voor invloed deze ontwikkelingen 

hebben op de Wsnp-vergoeding.  

Nieuw huwelijksvermogensrecht en de zaaksoort 
Is de Wsnp van toepassing op 2 personen ten aanzien van wie een algehele- of beperkte 

gemeenschap – hiermee bedoelen wij de gemeenschap van goederen in het ‘nieuwe’ 

huwelijksvermogensrecht – geldt? Dan is er in beginsel sprake van de zaaksoort dubbel. 

Wij achten het namelijk aannemelijk dat er bij personen die op of na 1-1-2018 getrouwd 

zijn en enkele jaren later toetreden tot de Wsnp, sprake is van voornamelijk 

gemeenschappelijke schulden en/of tijdens de gemeenschap ontstane schulden. Ook dan 

overlappen de werkzaamheden van de Wsnp-bewindvoerder voor elk van beide 

schuldenaren elkaar. 

In het geval dat er sprake is van een beperkte gemeenschap en juist geen 

gemeenschappelijke schulden – en de werkzaamheden van de Wsnp-bewindvoerder juist 

niet overlappen – dan kan er sprake zijn van 2 enkele zaken. Het is aan de Wsnp-

bewindvoerder en de rechter-commissaris om hier dan een juiste zaaksoort in te 

benaderen. En eventueel de zaaksoort te wijzigen bij Bureau Wsnp. Wij hebben nog geen 

ervaring met dergelijke verzoeken. Aan de hand van praktijkgevallen zal moeten blijken 

wat hierin de beste leidraad moet worden.  

Trouwen tijdens de Wsnp 
Wanneer mensen tijdens de Wsnp trouwen in beperkte gemeenschap, en beiden zijn al 

toegelaten tot de Wsnp, dan is het aannemelijk dat er geen sprake is van (veel) 

gemeenschappelijke schulden. De zaken zijn dan gestart als enkel en dan wijzigt de 

zaaksoort niet. 

Extra vergoeding bij voortzetting onderneming/zzp tijdens Wsnp 
In zaken waarin de schuldenaar zijn onderneming of inzet als zzp’er mag voortzetten, 

mag de Wsnp-bewindvoerder maandelijks een extra vergoeding opnemen á € 125,- 

(excl. btw). Voor deze extra vergoeding is van belang dat de ondernemer kan voorzien in 

de kosten van het extra salaris. 

Zodra de onderneming niet (meer) kan voorzien in dit extra salaris, behoort de 

voortzetting van het zzp’en/de onderneming opnieuw bekeken te worden. Het is 

raadzaam dat deze beoordeling snel wordt uitgevoerd, om een eventuele (hoge) 

bewindvoerderssubsidie te voorkomen. 

Eén toelichting op het voorschot op de Wsnp-subsidie 
Het is ons opgevallen dat informatie over het voorschot (op de bewindvoerderssubsidie) 

moeilijk vindbaar was op onze website. De reden: veel artikelen stonden verspreid op 

onze website.  

Om deze situatie te verbeteren hebben wij alle informatie m.b.t. het voorschot daarom 

gebundeld. Wij linken naar het artikel op onze pagina vergoeding. Zie link nr. 13. 

https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/vergoedingen/overzicht
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EHBO-tool gelanceerd om mensen met 

‘multiproblematiek’ te helpen 

 

‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, maar bij ruim 100.000 gezinnen in Nederland lopen de 

problemen zo hoog op dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Zij hebben te 

maken met meerdere langdurige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, 

werk en geld. MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand hebben een tool 

ontwikkeld om deze ‘multiproblematiek’ vroegtijdig in beeld te brengen en mensen zelf 

weer grip te geven op hun leven. De tool is door iedereen in te vullen die zich herkent in 

de problematiek en op zoek is naar hulp. 

Veel mensen hebben te kampen met problemen op psychosociaal en juridisch vlak: denk 

aan het verlies van een baan, verslaving, echtscheiding of bijvoorbeeld depressie. Vaak 

gaan deze problemen hand in hand met schulden. MIND Korrelatie en de Raad voor 

Rechtsbijstand zijn een samenwerking gestart, omdat beide organisaties merken dat 

deze psychosociale en juridische problemen elkaar kunnen versterken en in de hand 

kunnen werken, en zij willen mensen helpen om hiermee aan de slag te gaan en hulp te 

zoeken. 

Lastig grip zodra meerdere problemen spelen 
Gezinnen met multiproblematiek hebben veel instanties nodig om alle problemen aan te 

pakken. Welk probleem eerste prioriteit heeft en welke instanties van elkaar en elkaars 

activiteiten op de hoogte moeten zijn voor een adequate hulpverlening, blijkt lastig in te 

schatten. Hoe vroeger ‘risico-problemen’ in beeld zijn, hoe beter en eerder voorkomen 

kan worden dat problemen exponentieel uit de hand gaan lopen en mensen er echt niet 

meer uitkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van zeer impactvolle 

problemen zoals een scheiding en het verlies van een baan. Het kan dan snel misgaan, 

waardoor mensen nóg meer in de problemen komen en niet meer weten hoe ze verder 

moeten. 

Online vragenhulp 
'Rechtwijzer EHBO' is een online vragenhulp waarmee mensen zélf hun juridische en 

sociale problemen in kaart brengen, vervolgens een actieplan aangeboden krijgen en 

prioriteiten krijgen aangereikt. Hiermee kan multiproblematiek vroegtijdig gesignaleerd 

worden. De ‘Eerste Hulp Bij Oplossingen’-tool is gratis, online en anoniem. Mensen 

ontvangen gerichte doorverwijzingen naar de juiste instanties en hulpverleners. Het 

persoonlijke actieplan kunnen zij meenemen naar een hulpverlener, zodat deze meer 

inzicht krijgt in iemands volledige situatie. 

Optimalisatie 
Deze tool is ontwikkeld door experts bij MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand. 

De tool wordt continu geoptimaliseerd op basis van ervaringen van de mensen die de tool 

invullen. Dit is belangrijk om de drempel te verlagen voor het invullen van de EHBO-tool 

en voor het meenemen van nieuwe kennis en ontwikkelingen in het juridische en 

psychosociale veld. 

Kijk voor meer informatie op: 
 Rechtwijzer.nl 

 https://mindkorrelatie.nl/rechtwijzer-ehbo 

 Video over Rechtwijzer EHBO 

 Richtlijnen jeugdhulp multiprobleemgezinnen 

https://rechtwijzer.nl/over-rechtwijzer/rechtwijzer-ehbo
https://mindkorrelatie.nl/rechtwijzer-ehbo
https://www.youtube.com/watch?v=KtZCKMxIgto
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/multiprobleemgezinnen/%C2%A0
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Betaling compensatie eigen bijdrage kinderopvang: rond 

8 juli uitbetaald 
Door de uitbraak van het coronavirus konden de meeste kinderen niet bij de opvang 

terecht tussen 16 maart en 11 mei, en maar deels terecht tot 8 juni. De overheid heeft 

de ouders al direct opgeroepen de rekening van de kinderopvang of de buitenschoolse 

opvang te blijven betalen en daarbij aangekondigd dat de eigen bijdrage gecompenseerd 

zou worden. Inmiddels is bekend dat ouders rond 8 juli de betaling kunnen verwachten 

en dat de SVB de betalingen verzorgt. 

In een eerder artikel hebben we al vermeld hoe bewindvoerders met deze terugbetaling 

moeten omgaan. Nu de uitbetaling op korte termijn een feit is, brengen we dit artikel 

weer onder de aandacht, zie Compensatie van de eigen bijdrage van de 

kinderopvangkosten. 

Positieve evaluatie pilot digitaal communiceren in Wsnp-

zaken 
Bureau Wsnp ontving kortgeleden het onderstaande bericht van de Rechtspraak, in het 

kader van de Pilot Wsnp-zaken. Hierbij delen wij het bericht met u.  

Positieve evaluatie pilot digitaal communiceren in Wsnp-zaken 
Sinds 13 december 2019 zijn er 30 pilotbewindvoerders (van totaal 12 kantoren) 

betrokken bij de pilot Wsnp (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). In deze pilot 

communiceren deze pilotbewindvoerders digitaal met de rechtbanken Rotterdam, 

Zeeland-West-Brabant en Midden Nederland. Na 5 maanden was de tijd rijp om de 

ervaringen van de pilotbewindvoerders te evalueren. 

Van de 30 Wsnp-bewindvoerders, hebben er 18 de online enquête ingevuld. De 

resultaten uit deze enquête zijn meegenomen in de evaluatiebijeenkomst met een 

afvaardiging van de pilotrechtbanken. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de ervaringen 

van de pilotrechtbanken uitgebreid besproken. Op basis van beide evaluaties was de 

conclusie tijdens deze bijeenkomst dat de pilotrechtbanken de huidige functionaliteiten 

geschikt vinden om landelijk te gaan gebruiken. 

Ruim 1.300 Wsnp-zaken digitaal 
Sinds de start van de pilot zijn er inmiddels ruim 1.300 zaken gedigitaliseerd. Het 

grootste deel hiervan bestaat uit 'lopende' zaken, die van papier naar digitaal zijn 

omgezet. Inmiddels zijn ook de eerste van de lopende dossiers al digitaal afgewikkeld. 

Daarnaast zijn er ook 170 nieuw uitgesproken schuldsaneringen direct na de uitspraak 

gedigitaliseerd. 

Resultaten evaluatie pilotbewindvoerders 
Een ruime meerderheid van de pilotbewindvoerders geeft aan dat zij het portaal als een 

efficiënte manier van ondersteuning van hun werkprocessen ervaren. En dat de 

communicatie tussen hen en de rechtbank is verbeterd doordat de reactietijden zijn 

verkort. Het digitaal communiceren wordt door een ruime meerderheid als een 

verbetering van het huidige papieren proces ervaren. Het portaal wordt ervaren als 

stabiel, met uitzondering van enkele foutmeldingen. Er zijn nog wel op enkele vlakken 

verbeteringen mogelijk.  

Wensen bewindvoerders 
Gedurende de pilot zijn al (kleinere) wensen vanuit de pilotbewindvoerders gerealiseerd, 

zoals: 

 de mogelijkheid om te filteren op individuele bewindvoerders binnen een kantoor; 

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/compensatie-van-de-eigen-bijdrage-van-de-kinderopvangkosten
https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/compensatie-van-de-eigen-bijdrage-van-de-kinderopvangkosten
https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Insolventierecht/Paginas/digitaal-toezicht-wsnp.aspx
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 de vermelding van het R-nummer in email-notificaties, en; 

 een automatische e-mailnotificatie naar de bewindvoerder wanneer zittingsgegevens 

wijzigen. 

Tijdens een bijeenkomst in maart is met de pilotbewindvoerders een aantal wensen 

besproken, die de komende maanden gerealiseerd gaan worden in het portaal Mijn 

Rechtspraak – Toezicht Wsnp: 

 Automatisch invullen van een aantal gegevens in het verslag (zoals NAW-gegevens, 

geboortedatum, datum uitspraak en boedelrekeningnummer). 

 Tabblad notificaties: overzichtstabblad met ingekomen notificaties per zaak. 

 Tabblad zittingen: overzichtstabblad met alle geplande zittingen.                     

 Overzicht documenten: overzicht van alle documenten die bij een zaak horen. 

 Een meer uniform werkproces vanuit de rechtbanken m.b.t. clusters. 

 Een printvriendelijke versie van het verslag zodat alleen onderwerpen die van 

toepassing zijn in het verslag worden getoond. 

 Vermelding van schuldenlast bij toelating. 

Verdere proces 
Komende periode zal er verdere formele besluitvorming plaatsvinden. De planning is dat 

medio september de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Oost-Brabant digitaal 

kunnen gaan communiceren in Wsnp-zaken. De implementatie zal gefaseerd gebeuren. 

Deze rechtbanken beginnen eerst met een kleine groep Wsnp-bewindvoerders en een 

beperkt aantal dossiers. Dit zal dan geleidelijk door deze rechtbanken verder worden 

uitgebreid. Vervolgens volgen medio november de volgende rechtbanken. 
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Juli 

Inventarisatie landelijke projecten SHV 
Bureau Wsnp volgt, als landelijk kenniscentrum rondom de Wsnp en 

schuldenproblematiek, de landelijke ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening. 

Daarom inventariseren wij alle Nederlandse projecten in dit kader. Het gaat om zowel 

reeds lopende/opstartende projecten als projecten in ontwikkeling. Bent u betrokken bij 

een dergelijk project? Of kent u iemand die een dergelijk project uitvoert? Dan 

registreren wij graag de details! 

Lees hier naar welke projecten wij op zoek zijn! 
Wij informeren u op deze pagina naar welke projecten wij op zoek zijn. En hoe u de 

gegevens kunt insturen. 

De data die wij registreren voldoet aan de AVG. 

Bureau Wsnp inventariseert landelijke projecten 
schuldhulpverlening 
Bureau Wsnp volgt vanzelfsprekend, als landelijk kenniscentrum rondom de Wsnp en 

schuldenproblematiek, de ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening. Daarom 

inventariseren wij alle Nederlandse projecten in dit kader. Bent u betrokken bij een 

dergelijk project? Of kent u iemand die een dergelijk project uitvoert? Dan registreren wij 

graag de details! 

Lees meer uitleg hieronder. 

Naar welke projecten zijn wij op zoek? 
Wij zijn op zoek naar projecten rond schuldhulpverlening in de breedste zin van het 

woord. Het gaat om zowel reeds lopende/opstartende projecten als projecten in 

ontwikkeling. Bijvoorbeeld projecten gericht op: 

 Voorkomen van probleemschulden / vroegsignalering; 

 Informeren over budgetbeheer en schuldhulpverlening; 

 Toeleiding naar de minnelijke schuldregeling / Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening; 

 Het voortraject; 

 Tijdens de minnelijke schuldregeling; 

 Nazorg na de minnelijke schuldregeling; 

 Toeleiding naar de Wsnp; 

 Tijdens de Wsnp; 

 Nazorg na de Wsnp. 

Wij zijn geïnteresseerd in projecten die gericht zijn op zowel burgers als professionals. En 

projecten die als doel hebben om te informeren, te motiveren, te ondersteunen of 

helpen, enzovoort… 

Meld uw project aan 
Bent u betrokken bij (de ontwikkeling van) een schuldhulpverleningsproject? Meld dan 

uw project aan via infowsnp@rvr.org. Wij registreren graag de volgende gegevens: 

1. Naam van het project; 

2. Doel van het project;  
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3. Korte omschrijving van het project; 

4. Gericht op doelgroep; 

5. Gericht op gemeente/regio; 

6. Contactpersoon, e‑mailadres, telefoonnummer; 

7. Uitvoerder/opdrachtgever; 

8. Verwachte opleverdatum; 

9. Wel/niet vermelden op openbare lijst. 

Wat doen wij met deze gegevens? 
Wij gebruiken de gegevens primair om bekend te blijven met de ontwikkelingen in het 

land. Daarnaast kunnen wij eventueel verwijzen naar uw project in een openbaar register 

en/of via onze helpdesk, mocht het ter sprake komen. 

De data die wij registreren voldoet aan de AVG. 

Online register projecten 
Wij overwegen een online register aan te bieden op onze website www.bureauwsnp.nl. 

Dit zodat professionals kunnen zien wat er ontwikkeld is/wordt in de omgeving. Waarom 

het wiel opnieuw uitvinden?! 

Wilt u uw project niet openbaar vermelden? Geen probleem, dan nemen wij uw project 

alleen op in onze interne registratie. 

Hoe ziet de vtlb-calculator er na 1 januari 2021 uit? 
De vtlb-calculator zal per 1 januari  (of per 1 juli 2021) ingrijpend wijzigen. Hoe zit dit 

ook alweer en waarom staat de datum van 1 juli 2021 tussen haakjes? 

Inwerkingtreding Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 
Zoals u weet gaat de langverwachte en al jaren uitgestelde Wet vereenvoudiging 

beslagvrije voet (Wvbvv) nu toch echt in per 1-1-2021. Gemeentes, deurwaarders en 

andere betrokken partijen zijn nu met volle kracht bezig met de implementatie. De 

beslagvrije voet zoals zij die zullen gaan berekenen komt primair tot stand door een 

systeemkoppeling met de belastingdienst, de polisadministratie van het UWV en de 

Basisregistratie Personen. Er resulteert daardoor automatisch een beslagvrije voet. 

Secundair zijn individuele en handmatige aanpassingen mogelijk. 

De beslagvrije voet maakt op wettelijke gronden, en niet vrijblijvend, onderdeel uit van 

het vtlb, zoals dat door onder andere bewindvoerders en schuldregelaars wordt gebruikt. 

Daarom moeten zij deze kunnen berekenen, of kunnen beschikken over de uitkomst van 

een correcte beslagvrijevoet berekening. Partijen zoals bewindvoerders en 

schuldregelaars hebben echter geen wettelijke bevoegdheden zoals bijv. deurwaarders, 

om dit op een vergelijkbare manier te doen. 

Burgertool maakt deel uit van nieuwe vtlb-calculator 
In de planning van het ministerie van SZW zit echter ook een zogenaamde burgertool 

waarmee iedere burger zijn eigen beslagvrije voet kan berekenen of controleren. Het is 

deze tool die deel zal gaan uitmaken van de vtlb-calculator zoals die op tot op heden is 

aangeboden. De uitkomst van deze tool zal aldus een gegeven zijn dat uniform is. De 

overige elementen die deel uitmaken van de vtlb-berekening zullen deels ongewijzigd 

blijven maar zeker ook deels veranderen. Voorbeelden daarvan zijn dat er een 

noodzakelijk invoerveld moet komen voor het bruto jaarinkomen; dat de 

reserveringstoeslag gaat vervallen; en dat een veelheid aan gegevens niet meer 

ingevoerd hoeft te worden. Denk hierbij aan alle toeslagen, premie zorgverzekering etc. 
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Deze gegevens kunnen overigens nog wel relevant zijn voor bijvoorbeeld een budget, 

maar niet meer voor de berekening van het vtlb. 

Beschikbaarheid burgertool onzeker 
Tot begin juli was de verwachting dat de burgertool tijdig beschikbaar zou zijn waardoor 

inbouw ervan in de vtlb-calculator en de plug-in mogelijk zou zijn. In dat geval kan per 

1-1-2021 de nieuwe calculator een feit zijn. Inmiddels is dat iets minder zeker geworden 

omdat het Ministerie dat de tool ontwikkelt, niet weet of dit haalbaar is. Binnen de 

Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa is afgesproken dat op uiterlijk 21/9 hierin een 

go of no-go beslissing wordt genomen, waarbij no- go staat voor uitstel van de nieuwe 

Vtlb-calculator van een half jaar tot 1-7-2021. 

Als op 21/9 duidelijk is dat de burgertool wél beschikbaar is dan zijn de vtlb-werkgroep 

en de technische ondersteuners in de werkgroep voorbereid op snelle actie. Alle overige 

beslissingen zijn dan genomen en het ontwikkelen van een nieuwe calculator per 

1-1-2021 ligt dan op schema. In dat geval zullen we u zo spoedig mogelijk daarna nader 

informeren over het tijdpad dat leidt tot toepassing van de nieuwe beslagvrije voet 

binnen het vtlb per 1-1-2021. Ook verwachten we dan meer te kunnen vertellen over de 

noodzakelijke en vermoedelijk deels door Bureau Wsnp verzorgde bijscholing, 

vermoedelijk groepsgewijs en online. 

Als op 21/9 duidelijk wordt dat de burgertool niet tijdig beschikbaar is dan wordt de 

invoer van de nieuwe vtlb calculator een half jaar uitgesteld en zullen wij u daarover zo 

spoedig mogelijk informeren. In dat geval zal de nieuwe calculator er met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid wel zijn per 1-7-2021. Per 1-1-2021 zal er dan de 

gebruikelijke update komen van de huidige vtlb-calculator. 

Let op: de nieuwe wet gaat sowieso in per 1-1-2021 ongeacht of de burgertool tijdig 

beschikbaar komt of niet. 

Vragen over de aanstaande wijzigingen? 
Vragen over de nieuwe vtlb-calculator kunt u per e-mail voorleggen aan Pauline de Wit- 

van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp, op infowsnp@rvr.org. 

Perikel van de helpdesk: sollicitatiebrieven waar je haren 
van overeind gaan staan 
Onlangs zag de helpdesk van Bureau Wsnp zich geconfronteerd met een bijzonder 

telefoontje. Wat was het geval? 

Sollicitaties waar haren van overeind gaan staan 
Een detacherings/uitzendbureau meldde ons dat ze regelmatig – via online sites – 

sollicitatiebrieven ontvangen waar hun haren van overeind gaan staan. Ze stuurden ons 

als willekeurig voorbeeld een motivatiebrief die zij onlangs ontvingen - u vindt het 

voorbeeld onderaan in dit artikel. Daarin wordt expliciet aangegeven dat de sollicitant 

slechts solliciteert omdat ze dat verplicht is in de Wsnp. En er wordt ook meteen 

aangegeven dat ze niet kan werken. Zij vroegen zich af wat zij met dit soort sollicitaties 

aan moeten. Of ze dit kunnen tegengaan en of wij tips voor hen hebben. 

Maximale inspanning betekent ook kwalitatief goed solliciteren 
Vanzelfsprekend informeerden we hen over de regels: “Wanneer een schuldenaar is 

toegelaten tot de Wsnp dan moet hij/zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Een 

daarvan is proberen fulltime aan het werk te gaan. En dit betekent actief solliciteren en 

er alles aan proberen te doen om aan het werk te komen. De inspanningsverplichting is 

mailto:infowsnp@rvr.org
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daarbij van belang. Het gaat er om dat je je maximaal inzet om werk te vinden om 

uiteindelijk zoveel mogelijk te kunnen afbetalen aan de schuldeisers.” 

En we reageerden op hun verzoek: “De schuldenaren waarvan u de sollicitaties heeft 

bijgevoegd voldoen hier duidelijk niet aan. Wat u kunt doen is hierover contact opnemen 

met de Wsnp bewindvoerder van betrokkene en hem/haar deze brief laten lezen. 

Wanneer schuldenaren hun gedrag niet aanpassen riskeren ze een tussentijdse 

beëindiging van de Wsnp zonder schone lei.” 

Maar helaas, deze online sollicitaties bevatten – volgens de beller : met opzet- alleen een 

naam en niet meer gegevens, dus het bleek voor de beller niet mogelijk de 

bewindvoerder te vinden/benaderen. Wij kunnen de bewindvoerder wel vinden met deze 

gegevens, maar mogen op grond van de AVG dergelijke gegevens niet delen. Deze 

schuldenaren gaan dus voorlopig vrij uit. 

Belangrijk: controleer de kwaliteit van de sollicitaties 
En daarom: een helpdeskperikel om u als bewindvoerder nog eens te wijzen op het 

belang niet alleen te checken of er wordt gesolliciteerd, en hoeveel, maar af en toe ook 

na te gaan hoe! 

De sollicitatiebrief 
Hieronder vindt u de brief die wij ingestuurd kregen. Klik op het plaatje voor een 

leesbare versie. 
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Vtlb-calculator en rapport van juli 2020 beschikbaar 
De nieuwe vtlb-calculator en het bijbehorende rapport van juli 2020 zijn nu beschikbaar. 

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

In het vtlb-rapport zijn twee wijzigingen doorgevoerd: 

 Paragraaf 5.6.3 gaat over de correctie van kosten voor co-ouderschap. Het 

normbedrag is na 5 jaar geïndexeerd en nu vastgesteld op € 6,00 per kind per dag. 

De Normbedragen zijn terug te vinden in de bijlage van het rapport. 

 Paragraaf 6.2.12 gaat over de gedeeltelijke vrijlating van de onkostenvergoeding van 

internationale chauffeurs. Hieraan is toegevoegd dat het bedrag dat niet vrijgelaten 

wordt (€ 157,00 per maand) in de calculator ingevoerd moet worden onder “overige 

inkomsten zonder afzonderlijke uitkering vakantiegeld”. 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/gallery/wsnp/overig/sollicitatiebriefwsnp.png
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/gallery/wsnp/overig/sollicitatiebriefwsnp.png
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Naast inhoudelijke wijzigingen heeft het rapport ook een uiterlijke verandering 

ondergaan. De opzet van het rapport is wat ruimer, de kopjes en de voorbeelden in het 

rapport hebben een kleur gekregen en er zijn meer witregels toegevoegd voor de 

leesbaarheid. De oplettende lezer zal zien dat de kleuren van de rechtspraak verwerkt 

zijn in het rapport. 

De vtlb-calculator is aangepast aan de nieuwe normbedragen. De meest opvallende 

wijziging van de normbedragen is de wijziging van het forfaitair bedrag voor de 

autokosten. Het Nibud berekent deze bedragen aan de hand van de cijfers van het 

afgelopen half jaar. Door de daling van de WA+-verzekering en de lagere benzineprijzen 

als gevolg van de coronacrisis is het forfaitair bedrag voor de autokosten gedaald van 

€ 197,94 naar € 164,95 per maand. Dit is een forse daling en wij adviseren dan ook om 

de vtlb’s van sanieten met een correctie voor de eigen auto zo snel mogelijk opnieuw te 

berekenen. 

Tot slot is het formaat van de uitdraai van de vtlb-berekening gewijzigd naar een pdf-

formaat. berekening gewijzigd. De uitdraai in xml-formaat wordt niet door alle browsers 

ondersteund en dit leverde steeds meer problemen op. 

Ruimere beltijden Bureau Wsnp 
Bureau Wsnp is vanaf 15 juli ruimer telefonisch bereikbaar voor zowel burgers als 

professionals. Voortaan is onze helpdesk bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 

uur. (Voorheen was dit van 09.00 tot 13.00 uur.) 

Hebt u vragen over de Wsnp? Bel ons dan op 088 - 787 1910. 

Natuurlijk kunt u ons ook een e-mail sturen. Dit kan op infowsnp@rvr.org. Wij streven er 

naar om e-mails te beantwoorden binnen 2 werkdagen. 

Nieuwe bewindvoerder voor de klankbordgroep 
De oproep voor nieuwe leden van de klankbordgroep heeft resultaat gehad. We 

verwelkomen de heer Harold Wolbers in de klankbordgroep. Hij werkt voor de stichting 

CAV en wordt benoemd door de rechtbank Amsterdam. Hiermee is de klankbordgroep 

weer op sterkte. 

Nog ruime voor één Wsnp-bewindvoerder in district Midden-

Nederland 
Wel is er nog ruimte voor een bewindvoerder die benoemd wordt door de rechtbank 

Midden Nederland. Hebt u interesse? Stuur dan een e-mail naar p.vschie@rvr.org. 

Publicatie monitor Wsnp 16e meting (2019) 
Op 1 juli 2020 is de monitor Wsnp met cijfers uit 2019 gepubliceerd. Daaruit blijkt 

opnieuw dat de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een goede manier is om 

problematische schulden op te lossen. 90%* van de schuldsaneringen eindigde in 2019 

met een schone lei. Dit betekent dat deze personen, na (in principe) drie jaar in de 

Wsnp, schuldenvrij hun leven kunnen voortzetten. 

mailto:infowsnp@rvr.org
mailto:p.vschie@rvr.org
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Daling instroom 
De instroom in de Wsnp zien we de laatste jaren sterk dalen, terwijl uit de jaarcijfers van 

de Nvvk (de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening) 

blijkt, dat de instroom in de minnelijke regeling ongewijzigd is met 1/3 succesvolle 

schuldregelingen. Het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen dat meer mensen met 

schulden geholpen gaan worden en daarbij ook de instroom in de Wsnp wordt 

geoptimaliseerd. 

Enkele cijfers uit de monitor 
In 2019 zijn door de rechtspraak in totaal 4.637 personen toegelaten tot de wettelijke 

schuldsanering. In 2015 waren dat er nog 11.703, een daling van 60% in de afgelopen 5 

jaar. Ook in 2020 lijkt deze trend zich verder voort te zetten. De dalende trend is al sinds 

2012 zichtbaar. In 2011 werden er nog 14.727 schuldsaneringsregelingen uitgesproken, 

in 2019 4.637. Ten opzichte van 2018 betreft de daling 1.260 personen. 

Deze daling van de afgelopen jaren is niet onopgemerkt gebleven en er zijn verschillende 

onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken en de mogelijke oplossingsrichtingen. Ook 

Bureau Wsnp heeft in een Quick Scan zijn visie gegeven op mogelijke oorzaken van de 

dalende instroom en doet aanbevelingen om de aansluiting tussen het minnelijk en 

wettelijk traject te verbeteren. 

Afname aantal bewindvoerders 
Geheel in lijn met de dalende instroom in de Wsnp nam het aantal actieve 

bewindvoerders ook in 2019 opnieuw af. In 2015 waren er nog 561 actieve 

bewindvoerders, in 2019 is dit afgenomen tot 355. 

Monitor Wsnp 2019 
Met de Monitor Wsnp onderzoekt het Bureau Wsnp, in opdracht van het ministerie van 

Justitie en Veiligheid, de effectiviteit van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. 

Jaarlijks wordt een vaste set gegevens geactualiseerd. De Monitor wordt uitgevoerd door 

Bureau Wsnp en de onderzoekers van de Raad. 

*N.B. Bureau Wsnp heeft reacties gekregen op het toewijzingspercentage dat in de 

Monitor Wsnp vermeld staat. Lees de nadere uitleg via deze link. 

Meer informatie 
 Persbericht 

 Aanbiedingsbrief Eerste en Tweede kamer 

 Monitor 2019 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/onderzoek/wsnpmonitor2019_juni2020_def.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/onderzoeken/nadere-uitleg-toewijzingspercentage-wsnp
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/onderzoeken/persbericht-monitor-16e-meting-2019
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/onderzoek/aanbiedingsbrief-1e-kamer-monitor-jaar-2019-def.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/onderzoek/aanbiedingsbrief-2e-kamer-monitor-jaar-2019-def.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/onderzoek/wsnpmonitor2019_juni2020_def.pdf
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Augustus 

Geen versoepeling permanente educatie 
Bureau Wsnp krijgt regelmatig het verzoek om de verplichte permanente educatie* te 

versoepelen. Bijvoorbeeld of wij voor deze periode een lager aantal PE-punten willen 

hanteren vanwege de problematiek (mede) veroorzaakt door Covid-19. Vaak wordt 

hierbij de versoepeling opgemerkt die de NOvA voor advocaten heeft ingevoerd. 

Hierbij informeren wij u dat Bureau Wsnp niet overgaat tot een algemene versoepeling 

van de permanente educatie. Hieronder leggen wij uit waarom wij geen reden zien voor 

een versoepeling. 

* Zoals bepaald in artikel 2.3 onder 3 en artikel 2.4 Beleidsregels voor inschrijving 

bewindvoerders Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register. 

Permanente educatie, een soepele regeling 
Voor Wsnp-bewindvoerders geldt dat zij 36 PE-punten moeten behalen per drie jaar. 

Spelen er problemen in deze periode? Dan resteert er vaak nog voldoende tijd om bij te 

sturen. Voor veel Wsnp-bewindvoerders geldt de PE-periode van 2019 t/m 2021. Op dit 

moment zijn er nog ongeveer 16 maanden te gaan om aan de PE-verplichting te voldoen. 

Naast scholingen kan een Wsnp-bewindvoerder ook op andere manieren PE-punten 

verwerven. Alleen al voor het bijhouden van vakliteratuur wordt jaarlijks 3 PE-punten 

– dus 9(!) punten per drie jaar – geteld. 

Andere activiteiten waarvoor (jaarlijks) PE-punten open staan zijn: 

 het vervullen van een actieve rol op organisatorisch niveau binnen de sector, als 

bestuurslid of lid van een werkgroep/commissie (maximaal 3 punten per jaar); 

 publicatie in vakliteratuur (maximaal 3 punten per jaar). 

Tweejaarlijkse verplichte vtlb-update 
Recofa verplicht Wsnp-bewindvoerders om elke twee jaar een dagdeel (4 uur) scholing te 

volgen voor de vtlb-berekening*. Het is aan Recofa of dit voorschrift versoepeld kan 

worden, Bureau Wsnp kan hierin geen beslissing over nemen. 

Recofa overwoog onlangs om de regels voor de vtlb-update te verhogen naar een 

volledig dag (8 uur) per twee jaar. Deze wijziging is mede op advies van Bureau Wsnp 

niet doorgevoerd, vanwege de huidige financiële omstandigheden van veel Wsnp-

organisaties. 

Meer coulance van de Vtlb-update is dus niet te verwachten. 

Veel vtlb-scholingen vinden plaats in de laatste helft van dit jaar. Zo organiseert de BBW 

op 6 oktober 2020 een vtlb-training. Verder kunt u deelnemen aan scholingen op 7, 8 en 

22 oktober, 3 november of 8 december 2020. Een aantal hiervan worden gegeven als 

webinar. 

In de online puntenlijst vindt u links naar de website van opleiders die een vtlb-scholing 

geven. Hierop vindt u de datums waarop de scholingen plaatsvinden en in welke vorm.   

* Op grond van artikel 2.4.8. van de Beleidsregels voor inschrijving bewindvoerders 

Wsnp en bewindvoerderorganisaties Wsnp in het register. 

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/halvering-van-po-punten-en-kwaliteitstoetsen-in-2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/permanente-educatie/puntenlijst2020
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-44924.html
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Brainstorm Van Msnp door naar Wsnp? Neem deel aan 

NVVK’s vrijdagmorgensessie op 4 september 
De NVVK organiseert een overleg over de ‘aansluiting tussen de Msnp en Wsnp’. Aan de 

sessie nemen deel de Nationale Ombudsman, de rechtspraak, 

beschermingsbewindvoerders, Wsnp-bewindvoerders, schuldhulpverleners, Bureau Wsnp 

en overige belangstellenden. In het overleg brainstormen zij hoe de conclusies uit het 

rapport ‘Hindernisbaan zonder finish’ te vertalen naar praktische oplossingen. Zie ook het 

artikel 'Minnelijke schuldhulpverlening gebaat bij goed functionerende Wsnp'. 

De sessie vindt online – via Zoom – plaats op vrijdag 4 september 2020 tussen 10.00 en 

12.00 uur. 

Wilt u het overleg volgen en deelnemen aan vragenrondes en overlegmomenten? Meld u 

dan aan. 

  

Zoom gebruiken zonder het programma te downloaden 
Wilt u deelnemen aan een Zoom meeting maar niet aparte software hiervoor installeren? 

U kunt deelnemen aan een meeting vanuit uw Chrome of FireFox browser. 

Dit werkt als volgt: 

1. Open Chrome of FireFox; 

2. Ga naar join.zoom.us; 

3. Voer uw ‘meeting ID’ in, deze krijgt u van de host/organisator (NVVK) en klik op 

‘join’. 

4. Een scherm opent waarmee u een browserplug-in kunt toelaten. 

U vindt een meer uitgebreide uitleg op Zoom.us. 

Renvooiprocedure: kostenveroordeling bij niet 
verschijnen 
De meeste Wsnp-bewindvoerders krijgen zelden met een renvooiprocedure te maken. 

Naar aanleiding van uitspraak ECLI:NL:RBROT:2020:3883 (rechtbank Rotterdam) wijzen 

wij u op het volgende: 

Niet verschijnen renvooiprocedure: wel kostenveroordeling 
Als u als Wsnp-bewindvoerder een vordering betwist en u komt er met de schuldeiser 

niet uit, dan zult u tijdens de verificatievergadering verwezen worden naar een 

renvooiprocedure. Het is dan van belang dat u (of een kantoorgenoot) ook daadwerkelijk 

op die zitting verschijnt. 

Verschijnt u niet, dan gaat de rechter er vanuit dat u de betwisting hebt laten varen en 

wordt de vordering alsnog erkend. Let op! U wordt tóch veroordeeld in de kosten (art. 

328 Fw jo. art. 122 lid 3 Fw)! 

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/toegang-tot-wet-schuldsanering-is-een-hindernisbaan-zonder-finish
https://www.nvvk.nl/k/n590/news/view/11304/4331/minnelijke-schuldhulpverlening-gebaat-bij-goed-functionerende-wsnp.html
https://zoom.us/
https://www.nvvk.nl/bijeenkomst-detail/52/nvvk-vrijdagmorgensessie-van-msnp-door-naar-wsnp-zo-doen-we-dat-beter/register
https://www.nvvk.nl/bijeenkomst-detail/52/nvvk-vrijdagmorgensessie-van-msnp-door-naar-wsnp-zo-doen-we-dat-beter/register
https://www.google.com/chrome/
https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
http://join.zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362593-Launching-Zoom-from-a-web-browser
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2020:3883&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBROT%3a2020%3a3883+
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2019-01-01#TiteldeelIII_AfdelingVijfde_Artikel328
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2019-01-01#TiteldeelIII_AfdelingVijfde_Artikel328
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2019-01-01#TiteldeelI_AfdelingVijfde_Artikel122
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September 

Bureau Wsnp aanwezig op LinkedIn 
Bureau Wsnp is vanaf nu ook aanwezig op LinkedIn. Via LinkedIn informeren wij Wsnp- 

en schuldhulpprofessionals over belangrijk nieuws, gerelateerd aan de Wsnp en volgen 

wij de ontwikkelingen binnen het brede werkveld. Bekijk ons LinkedIn profiel 

via bureauwsnp.nl/linkedin. 

Bent u een Wsnp-bewindvoerder of bent u werkzaam in het brede werkveld van 

schuldhulpverlening en/of schuldenproblematiek? Word dan lid van onze pagina! 

Vtlb: Corona en vrij te laten bedrag (zorgbonus, 
thuiswerkvergoeding, enz.) 
De afgelopen maanden zijn er bij de helpdesks van Bureau Wsnp en Nvvk verschillende 

vragen binnen gekomen over bijzondere situaties vanwege corona. De Werkgroep 

Rekenmethode heeft de belangrijkste vragen besproken. Hieronder informeren wij u over 

een aantal onderwerpen.  

Valt de bonus van € 1.000,- die het kabinet aan de 

zorgmedewerkers heeft toegekend in de boedel? 
Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het 

coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van € 1.000 netto. Hiermee laten de 

Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde 

werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht. 

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en 

het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de 

verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, 

wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren. De 

bonus wordt naar verwachting in december uitbetaald. 

Recofa heeft besloten dat deze bonus van € 1.000,- netto (eind 2020) voor 

zorgmedewerkers, gelet op het bijzondere karakter, geheel buiten de boedel valt. Een 

belangrijk argument daarbij is dat de landelijke overheid ook heeft geregeld dat deze 

specifieke bonus een netto bedrag is dat geen invloed heeft op de toeslagen. 

En andere bonussen die door werkgevers worden uitgekeerd? 
Er zijn meer beroepsgroepen die in deze periode extra inzet hebben getoond en die van 

hun werkgever een bonus ontvangen. Deze bonussen worden – zoals gebruikelijk – 

gezien als extra inkomen in de maand waarin ze zijn ontvangen. Ze zijn fiscaal belast en 

vallen in de boedel voor zover ze boven het vtlb in de betreffende maand uitkomen. 

Hoe zit het met de thuiswerkvergoeding? 
Sinds half maart werken veel mensen (gedeeltelijk) thuis en we voorzien dat dit nog 

enige tijd zal duren. Het Nibud heeft berekend dat thuiswerken ongeveer € 2,00 per dag 

aan extra kosten met zich meebrengt (denk aan elektriciteit, gas, maar ook koffie en 

toiletpapier). Als schuldenaren een onkostenvergoeding voor het thuiswerken van de 

werkgever ontvangen, mag hiervan € 2,00 per thuiswerkdag vrijgelaten worden. 

Ontvangt men geen vergoeding, dan is geen correctie in het nominaal deel mogelijk. Een 

http://www.bureauwsnp.nl/linkedin
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schuldenaar kan natuurlijk wel een verzoek doen aan zijn werkgever tot een vrijgelaten 

vergoeding. 

Wat gebeurt er met de reiskostenvergoeding die nog steeds 
maandelijks uitbetaald wordt? 
De fiscus heeft officieel goedgekeurd dat reiskostenvergoeding uitbetaald mag worden 

zolang de coronamaatregelen nog gelden én de vergoeding vóór 13 maart 2020 is 

toegekend. zie ook Belastingdienst: vragen en antwoorden m.b.t. coronacrisis. 

Het kan per dossier verschillen óf en hoeveel reiskosten er maandelijks worden gemaakt. 

De vaste kosten van de auto blijven doorlopen en een OV-abonnement kan soms niet per 

direct opgezegd worden. Inmiddels wordt er weer vaker op kantoor gewerkt en dit brengt 

reiskosten met zich mee.  

Het kan dus goed zijn dat in sommige dossiers de reiskosten vergoeding, hoewel er niet 

of minder gereisd wordt, behouden mag blijven en het vtlb ongewijzigd blijft. 

Schuldenaren kunnen er echter niet bij voorbaat van uitgaan dat de gehele 

reiskostenvergoeding behouden kan blijven, en de bewindvoerder zal per dossier moeten 

bekijken of het vtlb gezien de specifieke situatie opnieuw berekend moet worden en/of 

anders omgegaan moet worden met de reiskosten(vergoeding). 

Vtlb: Auto van de zaak en bijtelling in het lopende 
kalenderjaar 
Mensen die een auto van de zaak hebben en daarmee ook privékilometers rijden, hebben 

te maken met een fiscale bijtelling bij het salaris. Deze bijtelling leidt tot een lagere 

nettoloon en derhalve tot een lager spaarcapaciteit bij mensen in de Wsnp of Msnp. Het 

omzetten van privégebruik naar zakelijk gebruik is alleen mogelijk per 1 januari van het 

komende kalenderjaar. Gedurende het eerste kalenderjaar ondervindt de boedel nadeel 

van deze fiscale bijtelling. De regel is dat dit nadeel geheel door de schuldenaar aan de 

boedel vergoed moet worden. (zie ook paragraaf 5.3.5 van het Vtlb-rapport). 

Geen compensatie boedel vanaf 1 januari 2020  
In de Wet vereenvoudigde beslagvrije voet die per 1 januari 2021 in werking treedt is dit 

nadeel voor de boedel in het eerste kalenderjaar ondervangen. De nieuwe wet zegt dat 

een verlaging van de beslagvrije voet in verband met de leaseauto pas in het 

toekomstige kalenderjaar wordt toegepast en dat het nadeel voor de beslaglegger in het 

lopende kalenderjaar niet ingelopen hoeft te worden. 

Gezien deze komende wetswijziging heeft de werkgroep Rekenmethode besloten af te 

stappen van de huidige regel in het vtlb-rapport dat het nadeel voor de boedel 

gecompenseerd moet worden. Dit gaat met terugwerkende kracht in tot 

1 januari 2020. Schuldenaren die in 2020 zijn toegelaten tot de Wsnp of Msnp en bij 

toelating een auto van de zaak hadden en daardoor en fiscale bijtelling op het salaris 

hebben hoeven dit dus niet te compenseren. Uiteraard moet er per 1 januari 2021 

wel gekozen worden voor uitsluitend zakelijk gebruik van de leaseauto. Indien men de 

auto privé wil blijven rijden, wordt er natuurlijk wel rekening gehouden met het verlies 

aan netto-inkomen. Mocht een schuldenaar al begonnen zijn om het nadeel in te lopen 

dan mag dit ongedaan gemaakt worden tot 1-1-2020. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/vragen-en-antwoorden-over-loonheffingen-en-de-coronacrisis
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/vtlb/archief-rapporten-rekenmethode/concept-vtlb-rapport-juli-2020-v2.5.pdf
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Hoe ziet de vtlb-calculator er in 2021 uit? 
In de nieuwsbrief van juli hebben we vermeld dat er eind september meer duidelijkheid 

zal komen of de nieuwe vtlb-calculator en de plug-in van de nieuwe vtlb-calculator per 

januari 2021 beschikbaar kunnen zijn. Dit wordt vooral bepaald door de vraag of de 

burgertool die nodig is voor het berekenen van de nieuwe beslagvrije voet, op tijd 

ontwikkeld is. 

Hoe zit het ook alweer? 
De nieuwe wet Vereenvoudiging beslagvrije voet wordt per 1 januari 2021 ingevoerd. 

Met deze wet kunnen deurwaarders en gemeenten de beslagvrije voet berekenen door de 

noodzakelijke informatie uit gekoppelde systemen zoals de basisregistratie personen en 

de polisadministratie op te halen; schuldenaren hoeven dan dus weinig of geen 

informatie meer aan te leveren. 

De vtlb-calculator, die gebaseerd is op de beslagvrije voet, moet aangepast worden op 

deze nieuwe wet, waarbij geborgd moet zijn dat de nieuwe beslagvrije voet correct 

berekend is. Gebruikers van de vtlb-calculator zoals bewindvoerders en 

schuldhulpverleners kunnen de informatie echter niet ophalen uit de systemen; zij zijn 

nog wel afhankelijk van aangeleverde informatie. 

In de planning van het ministerie van SZW zit de ontwikkeling van een 

zogenaamde burgertool waarmee iedere burger zijn eigen beslagvrije voet kan 

berekenen of controleren. Het is deze tool die deel gaat uitmaken van de vtlb-calculator 

zoals die na 1-1-2021 zal worden aangeboden. De uitkomst van deze tool zal aldus een 

gegeven zijn dat uniform is. 

Deze zomer is een start gemaakt met de ontwikkeling van de burgertool en de 

verwachting is dat deze tool begin oktober beschikbaar is, waarna we de nieuwe vtlb-

calculator kunnen ontwikkelen. Met de nodige slagen om de arm hoopt de werkgroep 

Rekenmethode dat de nieuwe vtlb-calculator in december getest kan worden en daarna 

in januari 2021 beschikbaar komt voor gebruik. De werkgroep realiseert zich dat dit erg 

laat is voor softwareleveranciers die de nieuwe calculator moeten inbouwen in de 

software; vaak zal dat niet tijdig lukken. 

Wel zal het dan per januari mogelijk zijn om de standalone calculator te gebruiken. 

Het is een wettelijke verplichting om per 1-1-2021 de juiste beslagvrije voet te gebruiken 

en de oude vtlb- calculator en de plug-in zijn dan dus niet meer bruikbaar. 

Meer informatie over de noodzakelijke en door Bureau Wsnp en de NVVK samen 

verzorgde bijscholing, vermoedelijk groepsgewijs en online, volgt op een later moment. 

Vragen over de aanstaande wijzigingen? 
Vragen over de nieuwe vtlb-calculator kunt u per e-mail voorleggen aan Pauline de Wit- 

van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp, op infowsnp@rvr.org. 

Bureau Wsnp gebruikt vanaf 14 september ZIVVER voor 
veilig versturen van privacygevoelige informatie 
Als professionele organisatie gaan we vertrouwelijk om met (privacy)gevoelige informatie 

van en over onze klanten en relaties. Daarom willen we persoonsgegevens, verslagen, 

dossiers en andere gevoelige informatie veilig communiceren. Dat is nodig omdat de 

huidige kanalen - zoals ‘gewone’ e-mail, fax of post - kwetsbaar zijn. Daarom gebruiken 

we vanaf 14 september a.s. ZIVVER om veilig met u te e-mailen en bestanden uit te 

wisselen. 

ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens, dossiers of 

andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is 

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/vtlb-calculator-2021
mailto:infowsnp@rvr.org?subject=Vtlb-calculator%202021
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dat gegarandeerd veilig. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de 

ontvanger toegang heeft tot het bericht. Ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER 

met slimme technologieën dat mensen gevoelige informatie naar de verkeerde persoon 

sturen. 

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER? 
Een beveiligd bericht met vertrouwelijke informatie ontvangt u gewoon per e-mail. In 

deze e-mail vindt u een link naar een beveiligde omgeving. Hier moet u een SMS-code of 

een toegangscode invoeren om het bericht te kunnen lezen. 

In deze filmpjes ziet u hoe u een veilig bericht ontvangt en leest. Is het bericht beveiligd 

met een toegangscode? Dan ontvangt u de toegangscode apart van de afzender 

(bijvoorbeeld telefonisch, persoonlijk of via een brief). Hoe u de toegangscode ontvangt, 

spreken wij in overleg met u af. 

Heeft u al ZIVVER? 
Dan hoeft u niet in te loggen met een wachtwoord. U kunt dan direct beveiligd met ons 

mailen via ZIVVER. 

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer aan ons 
door 
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct 

aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. 

Wilt u een wijziging van uw contactgegevens doorgeven? Gebruik dan dit 

wijzigingsformulier en stuur het ingevuld en ondertekend naar infowsnp@rvr.org 

Meer informatie 
Doordat wij met ZIVVER werken, kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw 

privacy omgaan. Meer informatie over ZIVVER vindt u de website van de Raad voor 

Rechtsbijstand en op support.zivver.com 

Heeft u vragen? 
Heeft u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet 

openen? Of heeft u vragen over ZIVVER? Neem dan contact op met ZIVVER via 

support@zivver.com.  

https://support.zivver.com/nl/kb/veilig-mailen-vanuit-de-zivver-webapp
https://www.rvr.org/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/wijzigingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
https://www.rvr.org/binaries/content/assets/wsnp/formulieren/gegevens-wijzigen/wijzigingsformulier-wsnp-bewindvoerder.docx
mailto:infowsnp@rvr.org
https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/organisatie/privacy/veilig-mailen-met-zivver.html
https://www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/organisatie/privacy/veilig-mailen-met-zivver.html
https://support.zivver.com/
mailto:support@zivver.com
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Oktober 

Gebruik ZIVVER voor versturen van overzichten 
openstaande posten 

De excel-overzichten van openstaande posten 
Hierbij informeren wij u dat wij vanaf nu de excel-overzichten van eventuele 

openstaande posten* beveiligd versturen via ZIVVER. Dit heeft als voordeel dat uw 

excel-bestand niet meer beveiligd hoeft te worden met uw persoonlijke wachtwoord. In 

plaats daarvan is uw ZIVVER-bericht' (met het excel-bestand als bijlage) voortaan 

beveiligd met uw wachtwoord.  

U ontvangt het overzicht voortaan in de tweede week van de maand.U vindt meer 

informatie over ZIVVER in het nieuwsbriefartikel van september.Hebt u vragen hierover? 

Neem dan contact met ons op. 

De facturen 
De facturen worden apart verzonden via een andere platform. In de factuur staat een 

betalingskenmerk, dit kenmerk staat ook vermeld in de laatste kolom van het Excel-

overzicht. Zo kunt u in het overzicht terugvinden welke posten zijn gefactureerd. 

*Zie nieuwsbriefartikel van april: Help! Hoe hou ik de correspondentie overzichtelijk. 

Update Portaal Wsnp 

Stand van zaken 
Bijna de helft van alle bewindvoerderorganisaties maakt inmiddels gebruik van het 

Portaal Wsnp. Dit betekent dat er minimaal één bewindvoerder of administratief 

medewerker van het kantoor een eHerkenningsmiddel heeft en daarmee toegang heeft 

gekregen tot het portaal. 

De reacties van de gebruikers zijn positief. Het indienen van een declaratieverzoek 

verloopt soepel en sneller dan per e-mail. En het portaal biedt daarnaast per dossier een 

goed overzicht van de financiële situatie en de status van een ingediend verzoek. 

Ontwikkelingen 
De komende weken voeren wij een aantal kleine aanpassingen door in het portaal en 

passen we de styling aan. De vormgeving en uitstraling van het portaal komt hierna 

overeen met die van de Raad voor Rechtsbijstand. U zult hier in het gebruik weinig van 

merken. 

Maakt u nog geen gebruik van het portaal? 
Maakt u nog geen gebruik van het portaal? U kunt eenvoudig toegang krijgen! Vraag een 

eHerkenningsmiddel aan bij één van de erkende leveranciers. Meer informatie kunt u 

vinden via eherkenning.nl. Let op dat het betrouwbaarheidsniveau EH3 moet zijn. 

Vervolgens logt u in op login.rvr.org. Bij de eerste inlogpoging krijgt u de melding dat 

eerst uw kenmerk in het systeem van Bureau Wsnp moet worden verwerkt. Dit gebeurt 

automatisch. U krijgt per e-mail bericht van ons wanneer dit kenmerk is verwerkt. U kunt 

vanaf dat moment gebruikmaken van het portaal. 

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/bureau-wsnp-gebruikt-vanaf-14-september-zivver-voor-veilig-versturen-van-privacygevoelige-informatie
https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/vergoedingen/help-hoe-hou-ik-de-correspondentie-overzichtelijk
https://www.eherkenning.nl/
http://login.rvr.org/
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Leden gezocht voor klankbord Toezicht Wsnp 
De rechtbanken Rotterdam, Midden-Nederland en Zeeland-West-Brabant zijn in 

december 2019 samen met een aantal bewindvoerders een proef gestart om digitale 

communicatie in Wsnp-zaken te testen. 

Klankbordgroep van Wsnp-bewindvoerders 
Na een positieve evaluatie in juni is IVO Rechtspraak nu begonnen met de landelijke 

uitrol van Toezicht Wsnp. Bij de uitrol en implementatie van Faillissementen is gebleken 

dat een klankbordgroep van de diverse gebruikers een meerwaarde heeft voor de 

verfijning en verdere ontwikkeling van het portaal. Daarom wil IVO ook voor Wsnp een 

regulier overleg opstarten met een afvaardiging van de Wsnp bewindvoerders, een 

afvaardiging uit Recofa en IVO Toezicht. In deze overleggen kunnen de (toekomstige) 

ontwikkelingen besproken worden, maar bijvoorbeeld ook bepaalde wensen / 

bevindingen die noodzakelijk geacht worden. 

Zij zoeken voor dit overleg naar maximaal 6 Wsnp-bewindvoerders die ongeveer 4 tot 

maximaal 6 keer per jaar willen deelnemen aan dit overleg. Het overleg zal plaatsvinden 

in Utrecht en duurt elke keer ongeveer 2 uur. De voorkeur is om een afvaardiging te 

hebben van zowel grote als kleinere kantoren, en van zowel BBW-leden als niet BBW-

leden. 

Meld u aan via e-mail 
Zowel de BBW als Bureau Wsnp zijn gevraagd een oproep te plaatsen in hun nieuwsbrief 

voor deze nieuwe klankbordgroep. De oproep in onze nieuwsbrief is specifiek bedoeld 

voor niet-BBW-leden. Hebt u interesse om deel te nemen aan de klankbordgroep van Ivo 

Toezicht ? Stuur dan vóór 12 november een e-mail naar infowsnp@rvr.org. Wij sturen de 

aanmeldingen door aan Josephine Fietelaars van IVO Rechtspraak. Daarna zal zij contact 

met u opnemen. 

Recofa: dwangakkoord en vergelijking Msnp/Wsnp 
Bureau Wsnp ontvangt regelmatig vragen over het dwangakkoord. In het bijzonder wordt 

ons vaak gevraagd hoe de totale opbrengst uit de Msnp en Wsnp berekend en vergeleken 

moet worden. Omdat hier geen eenduidige werkwijze voor leek te zijn – rechtbanken (en 

zelfs rechters binnen dezelfde rechtbank) dachten hier verschillend over – hebben wij 

deze vraag voorgelegd aan de Recofa-werkgroep. In opdracht van Recofa is het 

onderwerp onderzocht door een werkgroep. Op basis van het onderzoek schrijft Recofa 

nu één eenduidige werkwijze voor. 

Hieronder zetten wij de details uiteen. De details hebben wij ook opgenomen op onze 

pagina Toelichting Recofa besluiten. 

Hoe voor een dwangakkoord de netto opbrengst van de Msnp en de Wsnp moet worden 

berekend en vergeleken: 

Berekening netto opbrengst Msnp 
Voor de Msnp moet de netto opbrengst berekend worden op basis van 36 maanden 

maximale afdracht min de eventuele SHV-kosten (waaronder bemiddelingskosten en 

kosten financieel beheer). Dit betekent dat als er in de beginfase niet maximaal kan 

worden afgedragen, door (loon)beslag, de aflosperiode ‘gerekt’ moet worden tot 

36 maanden maximale afdracht. 

Berekening netto opbrengst Wsnp 
Voor de Wsnp moet de netto opbrengst berekend worden op basis van de maximale 

afloscapaciteit over 36 maanden min de boedelkosten (waaronder de griffiekosten en het 

mailto:infowsnp@rvr.org?subject=Aanmelding%20klankgbordgroep%20Toezicht%20Wsnp
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/recofa-richtlijnen-en-standaard-documenten/overzicht
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salaris Wsnp-bewindvoerder). Het gespaarde vermogen vanuit de Msnp wordt hierbij niet 

meegeteld. 

Deze vergelijking ziet alleen op de spaarcapaciteit over 36 maanden. Het eventueel te 

liquideren vermogen blijft buiten beschouwing in deze vergelijking. 

Infographic hardheidsclausule 
Bureau Wsnp en de NVVK bieden samen aan de infographic een beroep doen op de 

hardheidsclausule. De infographic informeert hulpverleners over de hardheidsclausule 

(art. 288 lid 3 Fw) en wanneer hier beroep op gedaan kan worden bij een verzoek tot 

toelating tot de Wsnp. 

 

Let op!: Bug in formulier berekening vergoeding 
In het formulier verzoek berekening vergoeding Wsnp is een fout ontdekt, soms komen 

verkeerde waardes voor in de eindberekening (het pdf). De ontwikkelaar zoekt op dit 

moment naar een oplossing. 

Wij informeren u hieronder over wat er mis kan gaan en hoe u problemen kunt 

voorkomen. 

Wij informeren u zodra het probleem is opgelost. 

https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/brochures/hardheidsclausule.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/brochures/hardheidsclausule.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/2019-01-01#TiteldeelIII_AfdelingEerste_Artikel288
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/brochures/hardheidsclausule.pdf
https://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/brochures/hardheidsclausule.pdf
http://www.bureauwsnp.nl/wsnp-formulieren/salarisformulier
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Verkeerde waardes in eindproduct 
Het kan voorkomen dat u andere bedragen in de eindberekening krijgt dan die u hebt 

ingevuld. Of dat de zaaksoort en/of datums onjuist worden overgenomen. Het probleem 

lijkt zich vooral voor te doen als u twee (of meer) formulieren tegelijkertijd invult. Of één 

formulier invult terwijl er tevens een tweede formulier in de achtergrond draait. Het lijkt 

er op dat de waarden van de ene sessie van invloed zijn op de andere. 

Voorkom het probleem 
Voorkom het probleem door altijd in één formulier te werken en dit af te sluiten als u 

ermee klaar bent. Daarna kunt u het formulier opnieuw openen voor een volgende 

berekening 

Werkt u in één sessie en krijgt u toch vreemde waarden in de eindberekening? Sluit dan 

de sessie, open het formulier opnieuw, en druk op F5. (Hiermee ververst u het 

cachegeheugen van uw browser). Dit lost het probleem waarschijnlijk op. 
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November 

Vtlb: toeslagaffaire en tegemoetkomingen 

Tekst aangepast op 3-12-2020 
Op 26 november heeft Recofa in een brief aan de Nationale Ombudsman die breed is 

verspreid, bekend gemaakt dat de netto ‘kerstuitkering’ van € 750,- aan gedupeerden 

van de toeslagenaffaire, in principe buiten de boedel of reservering voor schuldeisers 

valt. (Dit mede onder verwijzing naar artikel 49g Awir dat naar verwachting ongewijzigd 

in werking zal treden). Daarbij is wel opgemerkt dat dit haaks staat op bepalingen in 

artikel 295 Fw en dat daarvoor een oplossing gevonden zou moeten worden. 

Voor wat betreft de noodvoorziening van € 500,- is (onder verwijzing naar het Besluit 

noodvoorziening) besloten dat ook deze buiten de boedel of reservering blijft, nu 

duidelijk is dat deze vergoeding alleen wordt toegekend wanneer de Belastingdienst een 

noodsituatie heeft vastgesteld. Dit bedrag kan een voorschot zijn op een compensatie of 

tegemoetkoming die de schuldenaar in de toekomst van de Belastingdienst zal 

ontvangen, waardoor een verrekening aan de orde kan zijn. 

Dit betekent voor nu dat iedereen die in een Msnp- of een Wsnp-traject zit en (een van) 

deze tegemoetkomingen ontvangt, dit bedrag vrij zal kunnen besteden, e.e.a. binnen de 

aangegeven nuancering. Mensen die (daarnaast) in beschermingsbewind zitten, zullen in 

overleg met hun beschermingsbewindvoerder dit bedrag kunnen besteden. 

Nieuws volgt over latere compensaties 
Beslissingen over hoe om te gaan met de herstelbetalingen, compensaties etc. die in een 

later stadium aan slachtoffers van de toeslagaffaire worden toegekend volgen later. Er 

lopen gesprekken over een integrale oplossing met breed draagvlak met onder andere de 

fiscus, RECOFA, de NVVK, de BBW, en schuldeisers. 

Recofa heeft zoals hierboven vermeld, een en ander uiteengezet in een brief aan de 

Ombudsman. Aan de rechtbanken is verzocht deze brief onder de bewindvoerders te 

verspreiden. 

Vtlb: aanpassingen vtlb die nu relevant zijn 
Zoals bekend is er per 1 januari 2021. sprake van een aanzienlijke wijziging in de wijze 

van berekening van het vtlb, omdat de onderliggende beslavrije voet, geregeld in de wet 

rond de beslagvrije voet wijzigt. Er verandert soms veel. 

De werkgroep rekenmethode vtlb van RECOFA bepaald daarom dat, voor zover enigszins 

mogelijk, voor 1-3-2021 een nieuw vtlb berekend dient te worden. Wij informeren u over 

de nieuwe calculator zodra er meer duidelijk is. 

Hieronder informeren wij u alvast over punten die op dit moment al relevant zijn. 

1. Geen correctie premie zorgverzekering 
In de nieuwe beslagvrije voet is er geen correctie meer voor de hoogte van de 

zorgverzekeringspremie. Dat betekent dus dat een schuldenaar per saldo alle premie 

boven de normpremie — naar schatting circa € 135,- — uit zijn eigen vtlb betaalt. Zeker 

bij schuldenaren met een dure aanvullende verzekering of op restitutiebasis (i.p.v. in 

natura) kan dit een aanzienlijk bedrag per maand schelen, en kan het wijs zijn de 
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premie/dekking direct per 1-1-2021 aan te passen. (Als de gezondheidssituatie dit 

toelaat.) Na 1-1-2021 kan dit meestal pas weer een jaar later. Een duurdere 

zorgverzekeringspremie wordt in principe niet gecorrigeerd in het nominaal bedrag, de 

correctie voor het eigen risico ziektekosten van € 385,- in het nominaal bedrag blijft wel 

gehandhaafd. 

2. Reiskosten woon-werkverkeer 
Update: 4-1-2021 

Bij nader inzien is besloten dat óók na 1 januari 2021 een onbelaste doorbetaling vaste 

reiskostenvergoeding mag plaatsvinden, terwijl werknemers geen of nauwelijks 

reiskosten maken vanwege thuiswerken, mits het gaat om een vaste 

reiskostenvergoeding die al vóór 13 maart 2020 bestond. Dit geldt vooralsnog tót 

1 februari 2021. 

In januari volgt een meer definitief besluit van het Kabinet. 

Oude bericht, geplaatst op 26-11-2020 

Per 1 januari 2021 mogen reiskosten voor woon-werkverkeer alleen nog onbelast 

vergoed worden als zij daadwerkelijk gemaakt worden en niet meer wanneer 

thuisgewerkt wordt. Wanneer een schuldenaar dus de afgelopen maanden zijn netto 

vergoeding in de WSNP wel mocht behouden omdat dat fiscaal ook was toegestaan 

(hoewel de kosten soms niet gemaakt werden), kan zijn besteedbaar inkomen na 

1 januari met dat bedrag dalen. 

3. Leaseauto 
De behandeling van de lease auto in het eerste jaar verandert; sterker nog, deze 

wijziging is met terugwerkende kracht ingegaan per 1-1-2020. Het inkomensnadeel van 

het eerste jaar — binnen de WSNP — waarin het fiscaal niet mogelijk is de belasting in 

verband met het privégebruik te vermijden, hoeft niet meer bijgepast te worden. Dit op 

voorwaarde dat saniet aangeeft per 1 januari van het jaar daarop, over te gaan tot het 

aanleveren van een zogenaamde ‘verklaring geen privégebruik’. In onze nieuwsbrief van 

september hebben we hier ook aandacht aan besteed. 

Portaal Wsnp: Wijzigen zaaksoort en indienen 

subsidieverzoek 
Wij ontvangen soms vragen over het wijzigen van de zaaksoort nádat er reeds een 

subsidieverzoek is ingediend, en de foutmelding die het portaal hierbij geeft. In dit artikel 

informeren wij u hierover. 

Controleer zaaksoort vóór indienen subsidieverzoek 
Voordat u een subsidieverzoek of nul-declaratie indient, is het belangrijk dat u 

controleert of de schuldsaneringszaak juist geregistreerd staat bij Bureau Wsnp. Zijn 

twee schuldsaneringszaken bij Bureau Wsnp onterecht gekoppeld tot een dubbele zaak, 

dan moet er éérst een ontkoppelverzoek worden ingediend, vóórdat er een 

declaratieverzoek kan worden ingediend. 

Op het portaal kunt u in het overzicht van uw dossiers zien of een dossier uit een enkele 

zaak of uit een dubbele zaak bestaat. Dient u een ontkoppelverzoek in voor een dossier 

van een dubbele zaak, dan moet dit verzoek eerst verwerkt zijn voordat u een 

declaratieverzoek  kunt indienen. Wanneer het ontkoppelverzoek verwerkt is, zult u zien 

dat er voor iedere schuldsaneringszaak een nieuw dossier is gemaakt. Op dit nieuwe 

dossier kunt u vervolgens uw declaratieverzoek indienen. 

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/auto-van-de-zaak-en-bijtelling-in-het-lopende-kalenderjaar
https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/auto-van-de-zaak-en-bijtelling-in-het-lopende-kalenderjaar
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Zaaksoort wijzigen ná subsidieverzoek 
Wilt u een zaaksoort wijzigen ná het indienen van een subsidieverzoek of nul-declaratie? 

Stuur dan een mail met zaakdetails naar subsidiewsnp@rvr.org. Een medewerker van 

Bureau Wsnp zal dan het declaratieverzoek handmatig intrekken en vervolgens eerst de 

ontkoppeling verwerken. 

Subsidieverzoek of nul-declaratie na ontvangst eindvonnis 
Een subsidieverzoek of nul-declaratie kunt u overigens gelijk indienen na ontvangst van 

het eindvonnis. U hoeft niet te wachten tot de rechtbank de beëindiging heeft 

gepubliceerd om uw dossier financieel af te wikkelen. 

Webinars: toelichting rekensheet 

huwelijksvermogensrecht én nieuwe beslagvrije voet 
Bureau Wsnp geeft samen met de NVVK regelmatig toelichting en uitleg over 

ontwikkelingen binnen de Wsnp- en schuldhulpverlening. Soms wordt zo'n uitleg gegeven 

als webinar (of anderszins opgenomen). Deze video's voegen wij toe aan deze pagina, 

zodat u ze kunt terugkijken. 

Hieronder vindt u webinars waar Bureau Wsnp aan heeft meegewerkt. 

NVVK-studiedag 2020 
Op 16 november 2020 vond het tweede deel van de NVVK-studiedag plaats. Bureau 

Wsnp verzorgde hierbij samen met de NVVK een webinar over de uitdelingssheet bij het 

nieuwe huwelijksvermogensrecht . Ook verzorgde Bureau Wsnp samen met de NVVK een 

webinar overde nieuwe beslagvrije voet. 

Beide webinars kunt u hieronder terugzien. 

 Eerste kennismaking met de nieuwe beslagvrije voet 

 Praktische oefening in het gebruik van de uitdelingssheet huwelijksvermogensrecht 

 

mailto:subsidiewsnp@rvr.org
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/webinars/eerste-kennismaking-met-de-nieuwe-beslagvrije-voet
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/webinars/praktische-oefening-in-het-gebruik-van-de-uitdelingssheet-huwelijksvermogensrecht
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Update formulier berekening vergoeding Wsnp 
In de afgelopen nieuwsbrief nformeerden wij u over een Bug in formulier berekening 

vergoeding. De softwareontwikkelaar heeft inmiddels de software bijgewerkt. 

Bugs zijn verholpen 
De voorheen besproken problemen zijn verholpen; als u nu meerdere berekeningen 

(achter elkaar) uitvoert, krijgt u geen vreemde bedragen meer in de eindberekeningen. 

Ook is de pagina nu geoptimaliseerd voor de nieuwste versies van de meest gebruikte 

browsers. 

Bedragen van 2021 worden toegevoegd 
De nieuwe vergoedingsbedragen voor 2021 worden op dit moment toegevoegd aan het 

formulier. We informeren u zodra de bijgewerkte versie online staat. 

Bedragen Wsnp-vergoeding 2021 bekend 

Update: 4-1-2021 
De eerder vermelde bedragen zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant en 

verwerkt in het Formulier Verzoek berekening vergoeding en vaststelling salaris. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gepubliceerd op: 27-11-2020 
De Wsnp-vergoeding wordt elk jaar geïndexeerd. Bureau Wsnp heeft de regeling met de 

bedragen van 2021 ingezien. Wij plaatsen de regeling in dit bericht zodra deze officieel 

gepubliceerd is.  

Hieronder informeren wij u alvast over de bedragen. 

Vanaf 1-1-2021 t/m 31-12-2021 

LOB excl. 

portokosten LAB 

Enkele particulier € 1.151 € 56,50 

Dubbele particulier € 1.380 € 68,50 

Enkele ondernemer € 2.550 € 56,50 

Dubbele ondernemer € 3.059 € 68,50 

Nieuw Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening, 
wetswijziging Wgs, vroegsignalering en VISH 
Met dank aan de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) informeren wij u over 

een column van mr. dhr. G. (Geert) Lankhorst. Hiering geeft hij een overzicht van nieuwe 

of gewijzigde regelgeving die samenhangt met de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

(Wgs).  

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/bug-in-formulier-berekening-vergoeding
http://www.bureauwsnp.nl/wsnp-formulieren/salarisformulier
http://www.bureauwsnp.nl/wsnp-formulieren/salarisformulier
https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/wsnp-vergoeding-2021
https://www.bureauwsnp.nl/bibliotheek/recofa-richtlijnen-en-standaard-documenten/verzoek-berekening-vergoeding
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Het artikel informeert over: 

 De (wijzigings-)wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 Artikel 3a : Uitvoering van Wgs en mandatering aan externe deskundigen 

 Doel AMvB 

 Vroegsignalering 

 Gebruik Verwijsindex Schuldhulpverlening krijgt wettelijke basis 

Op de website van BBW vindt u het artikel Nieuw Besluit gemeentelijke 

schuldhulpverlening per 1 januari 2021, wetswijziging Wgs, inhuur van externe experts, 

vroegsignalering en VISH. 

https://bbwsnp.nl/column-geert-lankhorst-nieuw-besluit-gemeentelijke-schuldhulpverlening-per-1-januari-2021-wetswijziging-wgs-inhuur-van-externe-experts-vroegsignalering-en-vish/
https://bbwsnp.nl/column-geert-lankhorst-nieuw-besluit-gemeentelijke-schuldhulpverlening-per-1-januari-2021-wetswijziging-wgs-inhuur-van-externe-experts-vroegsignalering-en-vish/
https://bbwsnp.nl/column-geert-lankhorst-nieuw-besluit-gemeentelijke-schuldhulpverlening-per-1-januari-2021-wetswijziging-wgs-inhuur-van-externe-experts-vroegsignalering-en-vish/
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December 

De nieuwe vtlb-calculator 

Het nieuwe vtlb en de zorgverzekeringspremie per 1-1-2021: het 

vervolg 
Zoals bekend is er per 1 januari 2021 sprake van een aanzienlijke wijziging in de wijze 

van berekening van het vtlb. Dit komt omdat de onderliggende beslagvrije voet, geregeld 

in de wet rond de beslagvrije voet, wijzigt. 

Eind november publiceerden we daarom nieuws over deze wijziging in het vtlb, o.a. in 

relatie tot de zorgverzekeringspremie. (zie aanpassingen-vtlb-per-1-januari-2021). 

In de afgelopen weken bleek dat daarover soms toch nog onduidelijkheid is, daarom 

onderstaand een nadere toelichting. 

In de nieuwe beslagvrije voet is er geen specifieke correctie meer voor de hoogte van de 

zorgverzekeringspremie. Maar dat betekent niet dat er geen rekening wordt gehouden 

met de zorgverzekeringspremie. Het betekent dat rekening wordt gehouden met de 

standaardpremie en dat de schuldenaar dus alle premie boven de standaard premie 

van circa € 142 (norm 2021) uit zijn eigen vtlb betaalt. 

In 2021 bedraagt de standaardpremie namelijk € 1.705 euro, dat is ongeveer € 142 per 

maand. Daarvan blijft na aftrek van de maximale zorgtoeslag nog circa € 34 euro over 

die iedereen altijd zelf moet betalen door de ruimte in zijn beslagvrije voet. 

Voor partners zijn de bedragen  2 x € 142 = € 284, waarvan na aftrek van de maximale 

zorgtoeslag een zelf te betalen bedrag overblijft van afgerond € 76 voor twee personen. 

Dit alles wil dus zeggen dat een zorgverzekering niet meer —zoals tot 1-1-2021— geheel 

wordt gecorrigeerd in de beslagvrije voet, maar er wordt slechts rekening gehouden met 

circa € 142. Iedere euro minder komt een schuldenaar zelf ten goede, maar iedere euro 

meer, moet hij uit zijn vtlb betalen. 

(Let op: Krijgt iemand door de hoogte van zijn inkomen minder zorgtoeslag dan het 

maximum, dan is in de beslagvrije voet voorzien in een extra standaardtoeslag daarvoor. 

Dat staat hier los van) . 

Schuldenaren met een extra/dure (aanvullende) verzekering die bijvoorbeeld het eigen 

risico afkopen, of een verzekering hebben op restitutiebasis (i.p.v. in natura) komen vaak 

boven dit normbedrag en daarom kan het verstandig zijn de premie/dekking direct per 

1-1-2021 aan te passen. (Als de gezondheidssituatie dit toelaat.) Na 1-1-2021 kan dit 

meestal pas weer een jaar later. 

Heeft iemand een verzekering die lager is dan genoemd bedrag dan heeft hij daarvan dus 

voordeel, net als vroeger, maar heeft hij een duurdere verzekering dan is dat in zijn 

nadeel omdat hij een deel uit het vtlb moet bijpassen. 

De correctie voor het eigen risico ziektekosten van € 385,- in het nominaal bedrag blijft 

gehandhaafd/ 

Het nieuwe vtlb en de noodzaak van de 'loonstrook' 
Als het lukt om de “nieuwe” vtlb-calculator in januari beschikbaar te krijgen om het 

nieuwe vtlb te kunnen berekenen, zijn inkomensspecificaties in de vorm van loonstroken, 

uitkeringsspecificaties etc. onmisbaar als  informatiebron. Het nieuwe vtlb wordt namelijk 

(mede) bepaald door het werkelijke inkomen. In de calculator moet per inkomstenbron 

het brutobedrag, het nettobedrag en –indien van toepassing- het vakantiegeld en extra 

periodiek salaris ingevuld worden. 

Wilt u dus in de tweede helft van januari aan de gang kunnen met de nieuwe vtlb-

https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/aanpassingen-vtlb-per-1-januari-2021
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calculator dan is het zaak te beschikken over relevante specificaties. Om een indicatie te 

krijgen kan dat zeker ook al met een specificatie van december maar voor een definitieve 

bepaling is het werkelijke inkomen, en dus de specificatie van januari nodig. Het advies 

luidt daarom hierop waar mogelijk te anticiperen. Het is noodzakelijk informatie te 

kunnen lezen over onder andere: 

 bruto en netto inkomen per periode; 

 het vakantiegeld; 

 eventueel inbegrepen afdracht voor een collectieve zorgverzekering (IZA/IZZ), en 

bruto en netto onkostenvergoedingen zoals bijv. een thuiswerkvergoeding, een 

leaseautobijtelling, eigen bijdrage en reiskostenvergoeding. 

Opmerking: Bovenstaande geldt in iets mindere mate voor inkomens bestaande uit of tot 

op het niveau van een Participatie wetuitkering. 

Vtlb-calculator en internetverbinding 
De nieuwe vtlb-calculator werkt alleen met een internetverbinding en dus niet meer zoals 

eerst als een lokale tool. 

De nieuwe beslagvrije voet en de burgertool 
Vanaf 1 januari 2021 is er, zoals inmiddels wel bekend een nieuwe wet rond de 

beslagvrije voet. De beslagvrije voet zorgt er bij beslag op een inkomen voor, dat een 

minimum bedrag overblijft voor levensonderhoud. Bijvoorbeeld om de vaste lasten en 

boodschappen van te betalen. 

Vanaf 2021 wordt de beslagvrije voet – alleen buiten de Msnp en Wsnp - automatisch 

berekend. Dat doet de beslaglegger met gegevens die hij over het inkomen en de 

leefsituatie ophaalt uit de Basisregistratie Persoonsgegevens en de Polis administratie 

van het UWV. Hiervoor is een wettelijke grondslag. 

De schuldenaar ontvangt bericht over de berekende  beslagvrije voet in een brief van de 

beslaglegger. Hij kan de beslagvrije voet zelf controleren door het invullen van zijn eigen 

gegevens in de burgertool. Hij vindt deze tool op www.uwbeslagvrijevoet.nl 

NB: in de vtlb calculator van half januari wordt deze zelfde beslagvrije voet-tool 

ingebouwd. Omdat WSNP bewindvoerders en schuldregelaars (nog) geen toegang 

hebben tot genoemde systemen kan de berekening alleen gemaakt worden door de 

relevante gegevens rond gezinssituatie en inkomen in de vtlb-calculator in te vullen. Er 

zullen daarbij ook andere invulvelden zijn die voor de beslagvrije voet niet relevant zijn 

maar wel voor het vtlb. 

Oproep van Rechtspraak voor deelname aan onderzoek 
De Rechtspraak wil samen met haar ketenpartners ervoor zorgen dat burgers met 

schulden (en de schuldeisers) beter worden geholpen. Om inzicht te krijgen in de 

ervaringen en knelpunten waar de burger met schulden tegen aanloopt, wil de 

Rechtspraak Wsnp bewindvoerders online interviewen. 

Voor dit onderzoek is de Rechtspraak op zoek naar Wsnp bewindvoerders die hun kennis 

en ervaringen willen delen. Waar loopt de burger met schulden, maar ook een 

schuldeiser, in de praktijk tegen aan? Waar haalt de burger informatie vandaan? Hoe 

ervaart hij/zij een minnelijke traject bij de gemeente? En tot slot hoe ervaart hij/zij het 

traject om toegelaten te worden tot de schuldsanering. Welke verbeteringen kunnen de 

Rechtspraak en haar ketenpartners treffen in het belang van de burger met schulden 

(maar ook zeker voor de schuldeisers)? 

http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/
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Heeft u interesse om mee te doen aan het onderzoek? U kunt zich opgeven voor: 

1. een online groepsinterview van 1,5 uur met max. 4 andere Wsnp bewindvoerders op: 

 5 januari 2021 van 13.00 tot 14.30 uur; 

 6 januari 2021 van 14.00 tot 15.30 uur; 

 7 januari 2021 van 10.00 tot 11.30 uur; 

 11 januari 2021 van 13.00 tot 14.30 uur. 

U kunt meerdere data aangeven waarop u beschikbaar bent. 

2. een individueel interview. Dit interview duurt maximaal een uur en zal via Skype of 

telefonisch worden afgenomen. 

Alle informatie wordt anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. 

Geef u voor 3 januari a.s. op bij Jeske Gunterman via j.gunterman@rechtspraak.nl of 06-

20957861. 

Jeske neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het plannen van een 

afspraak. Ook voor vragen kunt u op bovenstaand e-mailadres en telefoonnummer 

terecht. 

Procesreglement homologatie onderhands akkoord 
gepubliceerd 
De Rechtspraak publiceerde een nieuw procesreglement met betrekking tot een 

bijzondere categorie insolventiezaken. Het reglement is opgesteld omdat op 1 januari 

2021 de Wet homologatie onderhands akkoord in werking treedt. Door de nieuwe wet 

kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend 

faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd 

door de rechter, geldt het voor alle schuldeisers – ook zij die niet met het akkoord 

hebben ingestemd. 

Nieuw procesreglement verzoekschriftprocedures 

insolventiezaken 
Per 1 januari 2021 treedt een nieuw procesreglement voor verzoekschriftprocedures van 

insolventiezaken in werking. Dit procesreglement zal eind december in de Staatscourant 

worden gepubliceerd en is nu al te vinden op rechtspraak.nl. 

Consultatie Wsnp 
Van 2 december 2020 ligt ter consultatie voor het wetsontwerp Wet Wijziging Wsnp. Met 

dit wetsontwerp worden wijzigingen doorgevoerd in de Faillissementswet om te zorgen 

voor een betere aansluiting tussen het gemeentelijke schuldhulpverlenings-traject en de 

wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp). De wijzigingen betreffen 

een aanpassing van de criteria waaraan de rechter een verzoek tot toelating tot de Wsnp 

moet toetsen en de introductie van de mogelijkheid voor schuldeisers om hoger beroep 

in te stellen tegen de toelatingsbeslissing van de rechter. U kunt reageren tot 10 februari 

2021. 

mailto:j.gunterman@rechtspraak.nl?subject=Deelname%20aan%20onderzoek
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Procesreglement-homologatie-onderhands-akkoord-gepubliceerd.aspx
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Procesreglement-homologatie-onderhands-akkoord-gepubliceerd.aspx
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Procesreglement-verzoekschriftprocedures-insolventiezaken-rechtbanken-2021.pdf
https://www.internetconsultatie.nl/wet_wijziging_wsnp
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Bereikbaarheid feestdagen 
Vanwege kerst en oud & nieuw is Bureau Wsnp telefonisch niet bereikbaar op vrijdag 25 

december en vrijdag 1 januari. Op de overige dagen staan wij graag voor u  klaar op de 

gebruikelijke tijden van 09.00 tot 17.00 uur via 088 787 1910 of via e-mail 

op infowsnp@rvr.org. 

Bureau Wsnp wenst alle lezers van harte goede feestdagen en een voorspoedig en 

gezond 2021. 

mailto:infowsnp@rvr.org

