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24 - Van de redactie
Geachte lezer,
Hoewel niet in elke wettelijke schuldsanering geprocedeerd zal worden, zijn
lopende gerechtelijke procedures bepaald
geen zeldzaamheid. Ook zal het opstarten
van een procedure tijdens de sanering zo
nu en dan onontkoombaar zijn. Margreet
van Bommel heeft een handzaam overzicht
gemaakt van voorkomende procedure-situaties
en doet praktische suggesties aan Wsnpbewindvoerders hoe hier mee om te gaan. Zie
de eerste bijdrage in dit nummer Procedures
tijdens de Wsnp.
In 2011 leerde de Hoge Raad ons dat
terugvordering van een vóór de Wsnp
ten onrechte genoten WW-uitkering een
zogenoemde ‘oude schuld’ oplevert die
onder de werking van de saneringsregeling
valt (art. 299 en 358 Fw schone lei; zie
ECLI:NL:HR:2011:BQ0709).
In
2015
oordeelde de Hoge Raad dat hetzelfde
geldt voor een WWB-uitkering die
tijdens de sanering wordt teruggevorderd
ECLI:NL:HR:2015:1693). In beide gevallen
is sprake van onverschuldigde betaling die
reeds vóór de sanering plaatsvond en derhalve
geen nieuwe schuld oplevert maar een schuld
die onder de werking van de schone lei valt. In
zijn bijdrage Ten onrechte genoten uitkeringen
en de schone lei zet Theo Pouw de problematiek
nog eens helder uiteen en bespreekt de
overeenkomsten en verschillen tussen deze
uitspraken uit 2011 (WW) en 2015 (WWB).
Van Theo Pouw is tevens de bijdrage
Hoger beroep tegen beter weten in? waarin
hij vraagtekens plaatst bij de stroom van
hoger beroepszaken in Wsnp kwesties. De
auteur roept advocaten op tot een kritische

beoordeling van de merites van appel tegen een
rechtbankuitspraak alvorens hoger beroep bij
het gerechtshof in te stellen of door te zetten.
Nelly van den Berg geeft Wsnpbewindvoerders een openhartige aansporing
tot alertheid: Let op met boedelcrediteuren.
En let dan met name op boedelschulden bij
omzetting van een faillissement, meer specifiek
het salaris curator….
Vragen van lezers: Het effect van
een Nederlandse schuldsanering in het
buitenland. Theo Pouw beantwoordt een
lezersvraag over een schuldenaar (saniet)
die tijdens de toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling naar Polen verhuist en
daar inkomsten uit arbeid geniet. De Wsnpbewindvoerder die dit vertrek naar een andere
EU-Lidstaat toestaat, zal zich al snel voor
allerhande complicaties gesteld zien. Theo
Pouw helpt de bewindvoerder op weg aan de
hand van de Europese Insolventieverordening
(inwerking getreden in 2002).
Dit nummer sluit af met onze vaste rubriek
Actuele rechtspraak kort.
Wij houden ons aanbevolen voor al uw
bijdragen en suggesties, via ons emailadres
redactie@wsnp-periodiek.nl.
De redactie

