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16 - Van de redactie
Voor u ligt het derde WP-nummer van
2014.
In zijn Opinie vraagt Berend Engberts aandacht voor de taaie problematiek van sanering
van hypotheekschulden. Engberts leidt ons
door rechtsvragen aan de hand van een fictieve,
maar levendige conversatie tussen schuldenaar
Franka en haar jurisich adviseur. Wet en jurisprudentie raadplegend, worstelt de adviseur
met beantwoording van Franka’s voor de hand
liggende vragen: Kan ik met hypotheekschulden de Wsnp in? Moet ik dan mijn woning
uit? Moet ik hypotheekrente blijven betalen?
Krijg ik wel een schone lei? Engberts bepleit,
via zijn woordvoerster Franka, ingrijpen van de
wetgever om eensluidend antwoord te geven
op die vragen en sanering van de ‘onderwaarde’
wettelijke grondslag te geven.
Arnoud Noordam bespreekt in zijn bijdrage over het Ierse recht de vernieuwde
Bankruptcy Act en de drie nieuwe saneringsregelingen opgenomen in de Personal Insolvency
Act, 2012. Ook hier wordt speciale aandacht
besteed aan de hypotheekproblematiek. De
nieuwe Ierse regelingen geven inspiratie voor
creatieve oplossingen die volgens de auteur
navolging verdienen in ons Wsnp-regime. Met
name de zich in Ierland ontwikkelende praktijk om de hypotheekschuld te herstructureren
en daarbij de maandelijkse hypotheeklast terug
te brengen tot een betaalbare last biedt uitzicht
op een redelijke en duurzame oplossing.
Blijvend in de sfeer van het zekerheidsrecht geeft Margreet van Bommel een heldere
uiteenzetting over de oude Pandhuiswet en
de daarvoor in de plaats getreden nieuwe
regelgeving in boek 7 BW. Speciale aandacht
schenkt zij aan de stadsbanken van lening. Die
stadsbanken bestaan al honderden jaren en
spelen ook nu nog een rol bij de financiering
van particulieren. Contact met deze pandjeshuizen mag niet ontbreken op de checklist van
de Wsnp-bewindvoerder!

Onze Minister van Veiligheid en Justitie
is doende met een wetgevingsprogramma
tot herijking van het faillissementsrecht – zie
uitvoerig daarover Wessels’ bijdrage in het
WP-nummer van februari dit jaar. Eén van
de pijlers van deze herijking is de aanpak van
fraude. In hun analyserende bijdrage vragen
Fleur Verburg en Eva Timmermans zich af of
en in hoeverre ook de Wsnp-bewindvoerder
een nieuwe taak krijgt toebedeeld.
Berend Engberts schrijft in de Rechtspraakrubriek van dit nummer over de (on)
mogelijkheid van een dwangakkoord als het
gaat om studieschulden. Art. 299a Fw bepaalt
dat de wettelijke schuldsaneringsregeling niet
werkt ten aanzien van –kort gezegd- studieschulden. Ook de bijzondere regeling van
aflossing naar draagkracht in de Wsf maakt
het dat DUO dwingen tot een dwangakkoord
moeilijk denkbaar is, zo betoogt de auteur.
Achterin dit nummer vindt u onze vaste
rubrieken Nieuws in het kort en Actuele rechtspraak kort.
U had nog niets van ons vernomen over de
contributie 2014, maar wij hebben zeker niet
de indruk willen wekken dat wij in staat zouden zijn zonder uw contributie WP te maken.
Tot onze spijt zijn de acceptgiro’s voor de contributie 2014 eerst kort geleden aan de lezers
verzonden.
We werken aan een nieuw lay-out van
de cover van dit blad. Hopelijk ziet u al met
het vierde nummer van 2014 ons opgefriste
gezicht.
Wij wensen u veel leesplezier toe. Uw
reacties op de inhoud en lay-out van dit blad
en uiteraard uw kopij blijven steeds van harte
welkom op redactie@wsnp-periodiek.nl.
De redactie

