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16 - Van de redactie
Geachte lezer,
Is de economische crisis voorbij? Volgens de
directeur van het Centraal Planbureau, Laura
van Geest, herstelt de economie gestaag, met
een groei van 1,7% in 2015 en 1,8% in 2016, en
aantrekkende investeringen en consumptie. Ook
de wereldeconomie en de Europese economie
zitten in de lift. Van Geest wijst overigens nog
wel even op de risico’s van terugvallende groei in
China en opkomende economieën, de Griekse
crisis en onrust in de Oekraïne.
Crisis of niet, de redactie is zeer verheugd
met de bijdrage van de hand van Arie van
Eijsden Fiscus en ondernemers in het post-crisis
tijdperk. De heer Van Eijsden, werkzaam bij het
Ministerie van Financiën, geeft een mooi en
toegankelijk overzicht van de fiscale regels rond
uitstel- en saneringsbeleid voor ondernemers en
ex-ondernemers.
Advocaat Elbertse schrijft in dit nummer
over het Inhalen van een boedelachterstand met een
schenking tijdens de Wsnp. Naast een bespreking
van de wisselende jurisprudentie doet de
auteur een aantal suggesties op welke wijze een
boedelachterstand ingelopen zou kunnen worden.
Wij danken de auteur en nodigen lezers uit te
reageren met praktijkervaringen.
Berend Engberts roept in zijn bijdrage de
vraag op Is een dwangregeling (art. 287a Fw)
mogelijk ten aanzien van buitenlandse schuldeisers?
Engberts behandelt de vraagstukken van
internationaal privaatrecht: Welke rechter is
bevoegd? Welk recht is van toepassing? En is de
uitspraak ten uitvoer te leggen jegens een nietinstemmende crediteur? Dit is geen eenvoudige
materie maar grensoverschrijdende gevallen
komen in de praktijk met enige regelmaat voor
en verdienen onze aandacht. Ook hier vraagt de
redactie naar uw ervaringen, of uw beantwoording
van de door Engberts opgeworpen drie vragen in
een 287a-zaak.

Wij introduceren een nieuwe rubriek:
Vragen van lezers, beantwoord door de redactie.
Theo Pouw bijt het spits af met beantwoording
van de vraag van een Wsnp-bewindvoerder hoe
om te gaan met een Duitse schuldeiser die zich
niets gelegen wil laten liggen aan een door een
Nederlandse rechter uitgesproken schuldsanering.
Opnieuw grensoverschrijdende schuldsanering
dus - we zeiden het al, die problematiek speelt.
De
spelregels
van
deze
nieuwe
rubriek Vragen van lezers zijn als volgt:
R5 55%/(.5)(-5&&-50,!(51.5.,%%#(!5" .5)*5
het wettelijke schuldsaneringstraject (Wsnp).
Maar als u ons technische detailvragen stelt,
bijvoorbeeld over een vtlb-berekening, is de
kans op beantwoording niet groot.
R5 55%/(.5/150,!5@5(#.5',5(5ïï(5*,5%,5
@5 *,5 '#&5 0,4((5 (,5 ,.#H1-(*7
periodiek.nl.
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Feiten en vraag dienen in uw mail helder
gesteld te worden.
R5 5&%5 ,.#0,!,#(!5 -&.,(5 1#$5
ïï(5 0,!5 #5 #(5 ".5 0)&!(5 WP-nummer
beantwoord wordt. Vragenstellers die niet in de
prijzen vallen, krijgen uiteraard bericht.
R5 55 (.1)),#(!5 #-5 !"&5 !,.#-5 ',5
ook vrijblijvend. In kleine letters onderaan
de rubriek zal steeds te lezen staan dat de
redactie geen aansprakelijkheid kan aanvaarden
voor eventuele onjuiste en/of onvolledige
beantwoording.
R5 55 ,.#5 ")/.5 4#"5 ".5 ,".5 0)),5 5
regels tijdens het vraag- en antwoordspel te
wijzigen……Wij danken u bij voorbaat voor
uw deelname!
Dit nummer besluit met de vaste rubrieke Actuele
Rechtspraak kort. De rubriek Nieuws in het kort
vervalt dit keer.
Wsnp Periodiek bestaat ruim vijf jaar en de
redactie is geïnteresseerd te vernemen wat u van
het tijdschrift vindt. Na de zomervakantie zullen
wij een enquête onder onze abonnees houden met
0,!(5 )0,5 ".5 .#$-",# .5 (5 )(45 1-#.5 @5 4)5
zouden wij onder meer graag van u horen of u
behoefte heeft aan een digitale editie. Bij deze
bevelen wij de enquête alvast van harte in uw
aandacht aan en danken u bij voorbaat voor uw
deelname.
De redactie

