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10 - Van de redactie
Voor u ligt het tweede nummer van Wsnp
Periodiek van 2014.
We starten in onze Praktijk-rubriek met
een mooie bijdrage van F.J.P. Lock over de werking van artikel 3 Faillissementswet in hoger
beroep. Wat gebeurt er als faillissementsaanvragen en verzoeken tot de toepassing van de
schuldsanering elkaar kruisen? Wij danken de
heer Lock hartelijk voor zijn bijdrage aan dit
nummer.
Arnoud Noordam en Margreet van Bommel hebben een uitvoerig artikel geschreven
over de vraag wat er met overeenkomsten gebeurt zodra de wettelijke schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken. De diverse wettelijke
regels met betrekking tot contractbeëindiging
en de gevolgen daarvan zijn nogal versnipperd
en niet altijd eenvoudig te doorgronden. Met
name wordt in het artikel ingegaan op de beeindiging of voortzetting van huurovereenkomsten. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen
met dit vraagstuk en zien uit naar uw reacties
via redactie@wsnp-periodiek.nl.

Wij sluiten af met een kort verslag van de
BBW-dag die op 18 december 2013 gehouden
werd.
In de Opinie-rubriek presenteren wij u een
prikkelend artikel van Eva Timmermans over
de gevolgen van het nieuwe vergoedingensysteem.
In dit nummer komt de Actualiteitenrubriek te vervallen, de rubriek Rechtspraak
kort is des te langer: wij bespreken hier
32 actuele uitspraken.
Tenslotte danken wij op deze plaats graag
onze adverteerders Online Veilingmeester,
Schouten Zekerheid en Kluwer voor hun
bijdrage aan dit mooie nummer.
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