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24 - Van de redactie
Voor u ligt alweer het laatste nummer van
2014. Na vijf jaargangen was ons tijdschrift
toe aan een nieuw ‘jasje’. Vanaf 2015 zal Wsnp
Periodiek daarom een nieuw, opgefrist uiterlijk
aangemeten krijgen. Op Twitter – zichtbaar
op onze website – zullen wij kort na het verschijnen van dit nummer een voorproefje laten
zien.
De Praktijkrubriek van dit novembernummer openen wij met een bijdrage van Hanneke
De Coninck-Smolders. Zij heeft voor ons
blad een bewerking gemaakt van een artikel
dat eerder verscheen in het Tijdschrift voor
Insolventierecht over het traject dat voorafgaat
aan de toelating tot de Wsnp-regeling. In de
praktijk zijn er schuldenaren die zelf aangifte
tot faillietverklaring doen met het doel het
faillissement om te laten zetten in de Wsnp.
Dit brengt risico’s met zich mee en werpt ook
vragen op.
Theo Pouw gaat in op hetzelfde thema,
maar dan gericht op ondernemers. Hij vraagt
zich af of het niet eenvoudiger en duidelijker zou zijn wanneer het in artikel 15b Fw
gemaakte onderscheid tussen faillietverklaring op eigen aangifte en op aanvraag van een
schuldeiser wordt losgelaten.
De Rechtspraakrubriek begint met het eerste deel van een artikel van Berend Engberts
over het afkopen van een levensverzekering en
de gevolgen hiervan aan de hand van drie uitspraken. Het tweede deel verschijnt in het volgende nummer.
In dezelfde rubriek bespreekt Eva Timmermans de vraag of de looptijd van de Wsnp
niet verkort moet worden met de duur van een
eventueel voorafgaand faillissement. Zij behandelt daarbij een uitspraak van Rechtbank Den
Haag van 27 mei 2014.

Zoals u van ons gewend bent, eindigen wij
met onze rubrieken ‘Nieuws in het kort’ en
‘Actuele rechtspraak kort’.
Wij overwegen in een volgend nummer
aandacht te besteden aan het geval dat een
schuldenaar een CV-ketel heeft gehuurd danwel ter zake een CV-ketel een huurkoopovereenkomst heeft gesloten. Graag komen wij in
contact met bewindvoerders of anderen die
ervaring hebben met dergelijke overeenkomsten in de schuldsaneringsregeling. Wij vragen hen vriendelijk een e-mail te zenden aan
redactie@wsnp-periodiek.nl.
Dit nummer werd mede mogelijk gemaakt
door de softwareleverancier ‘Fineaid’ en onze
vaste adverteerder ‘Onlineveilingmeester.nl’,
waarvoor onze dank.
Hoewel oud en nieuw nog ver weg is, heeft
de redactie al een goed voornemen voor 2015.
In de loop van volgend jaar willen wij onze
abonnees toegang geven tot ons (digitale)
archief.
Wij wensen u veel leesplezier en alvast
goede feestdagen toe!
De redactie
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29 - Nieuws in het kort
Boedelbijdrage is belaste vergoeding
Bij een faillissement of schuldsaneringsregeling kan de curator of bewindvoerder namens de
failliete boedel of de schuldsaneringsboedel (extra) werkzaamheden verrichten voor separatisten
en/of leveranciers met eigendomsvoorbehoud. Die werkzaamheden zijn in ieder geval in het
belang van de separatisten en kunnen eventueel ook in het belang van de overige schuldeisers zijn.
Vanwege die werkzaamheden zijn separatisten bereid een bijdrage te betalen aan de boedel, de
zogenaamde boedelbijdrage.
Er was een besluit omzetbelasting (BTW) waarin was gesteld dat deze boedelbijdrage niet belast
is. Dit besluit is 14 juli 2009 ingetrokken. De belastingdienst heeft thans geconcludeerd dat
de boedelbijdrage belast is met BTW. Dit geldt voor overeenkomsten tot het betalen van een
boedelbijdrage die na 20 juni 2014 zijn gesloten. Als de failliet of schuldenaar niet BTW-plichtig
was, is geen BTW verschuldigd.
Tiende Monitor Wsnp over 2013
In augustus 2014 kwam de tiende monitor Wsnp uit. Deze ziet op 2013. Hieruit blijkt dat het
aantal ingediende Wsnp-verzoeken na 2012 nog verder is gedaald. Dat is opvallend gelet op het
toenemende beroep op schuldhulpverlening. Voor deze daling is niet één reden te geven. In het
sterk in aantal toegenomen beschermingsbewinden wegens schulden (het zogeheten schuldenbewind) lijkt wel een verklaring te vinden.
Mogelijk is ook het succes van de in 2008 geïntroduceerde dwangregeling (art. 287a) en het moratorium (art. 287b) een reden voor het teruglopende beroep op de wettelijke schuldsaneringsregeling. Uit de cijfers van de Monitor Wsnp blijkt namelijk dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt
van deze twee wettelijke voorzieningen. In 2008, het eerste jaar waarin deze mogelijkheid bestond,
werden 426 287a-verzoeken ingediend, in 2013 waren dit er 1.790. Het aantal 287b-verzoeken
nam in 2013 sterk toe, namelijk van 1.098 in 2012 tot 1.471 in 2013.
Gemiddeld wordt 20% van de Wsnp-verzoeken afgewezen. In 2013 zijn in totaal 12.356
schuldsaneringen uitgesproken, 1.407 minder dan in 2012. De afwijzingspercentages verschillen
zeer sterk per rechtbank en lopen uiteen van ongeveer 5% bij de Rechtbank Noord-Nederland tot
ruim 40% bij de Rechtbank Den Haag. Hopelijk werpt de volgende Monitor Wsnp een licht op
deze grote verschillen.
Het aantal schuldsaneringen vanuit faillissement – waarover in dit nummer twee artikelen staan –
steeg van 951 in 2012 naar 1.142 in 2013. Deze omzettingen vormen inmiddels maar liefst 9,2 %
van het aantal in 2013 geopende schuldsaneringsregeling.
Het aantal actieve bewindvoerders (bewindvoerders met één of meer lopende zaken) is in 2013
verder afgenomen tot 640, 13 minder dan 2012. De afname is de laatste twee jaar minder rigoureus
dan de jaren daarvoor.
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Recofa-rapport vtlb geactualiseerd
In juli 2014 is een geactualiseerde versie van het Recofa-rapport vtlb verschenen. Aan de hand
van dit rapport wordt zowel in het minnelijk traject als in de wettelijke schuldsaneringsregeling
berekend welk deel van het inkomen een schuldenaar mag behouden. Enkele wijzigingen zijn dat
het begrip inkomen (hoofdstuk 6) opnieuw is omschreven. De langdurigheidstoeslag (Wet Werk
en Inkomen) en de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen worden als inkomen
gezien. Het nieuwe rapport is te vinden op www.wsnp.rvr.org.
Slapende banktegoeden
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een digitaal loket geopend waar kan worden
gevraagd of iemand een tegoed heeft bij een bank. Erfgenamen kunnen bij dit loket nagaan of de
erflater nog een tegoed heeft bij een (Nederlandse) bank. Indien een schuldenaar erfgenaam is,
kan de bewindvoerder de erfgenaam die met de afwikkeling van de nalatenschap is belast daar op
wijzen, zie nader www.slapendetegoeden.nl.
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