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01 - Van de redactie
Geachte lezer,
Dit is het eerste nummer van 2018. WSNP
Periodiek, dat in mei 2010 het levenslicht zag,
is daarmee acht jaar oud geworden en dat
is iets om trots op te zijn. In die afgelopen
periode is onze voorraad opbergbanden geheel
uitverkocht geraakt. Omdat het uiterlijk van
ons blad inmiddels is veranderd, hebben wij
de nieuwe opbergbanden ook in een nieuw
jasje gestoken. De prijs is gelijk gebleven en
bestellingen kunt u richten aan abonnee@
wsnp-periodiek.nl.
Dit februarinummer staat vooral in het
teken van het per 1 januari 2018 ingevoerde
huwelijksvermogensrecht. Met ingang van die
datum is de algehele gemeenschap van goederen
als
standaard
huwelijksvermogensregime
afgeschaft en vervangen door een verfijnder,
meer afgewogen systeem. Te weten een
beperkte gemeenschap van goederen. En u zult
het al geraden hebben: het wordt er allemaal
niet eenvoudiger op. Ronald Brinkman, notaris,
is bereid gevonden om deze lastige materie op
heldere wijze en voorzien van mooie schema’s
voor ons uit de doeken te doen. Een uitgave
om er later nog eens bij te pakken (uit de
opbergband). Wij bedanken Ronald Brinkman
van harte voor zijn bijdrage.
Eva Timmermans, voorheen redactie
secretaris van WSNP Periodiek, bespreekt voor
ons het arrest van de Hoge Raad van 30 juni
2017 (ECLI:NL:HR:2017:1203). Daaruit
blijkt dat verlenging van de termijn van de
schuldsaneringsregeling slechts mogelijk is als
de schuldenaar toerekenbaar tekort is geschoten
in de nakoming van een Wsnp-verplichting en
dus niet omdat een gedeeltelijke vrijstelling is
gegeven van de sollicitatieplicht wegens een

door een schuldenaar gevolgde studie. Eva
Timmermans concludeert dat het zaak is dat
bewindvoerder en rechter-commissaris tijdig
en adequaat communiceren over een eventuele
wijziging, met name verlenging, van de termijn
van de schuldsaneringsregeling en geeft een
aantal praktische tips. Ook Eva Timmermans
willen wij graag bedanken voor haar artikel.
De vaste rubrieken zijn allemaal in dit
nummer terug te vinden. In de lezersrubriek
worden ditmaal enkele vragen besproken
die verband houden met de eigen woning
en de schuldsaneringsregeling. Er bestond
onduidelijkheid over de vraag of de eigen
woning van de schuldenaar bij toepassing van
art. 303 lid 3 Fw nog wel in de boedel valt. De
hypotheekrente mag dan ondanks het bepaalde
in art. 303 lid 1 Fw tijdens de regeling worden
doorbetaald en in de vtlb-berekening wordt tot
op zekere hoogte rekening gehouden met de
eigenaarslasten, die dan betaald moeten worden
van het vtlb. Wat is echter de situatie wanneer
de schuldenaar daarmee in gebreke blijft en
de hypotheekhouder de woning tijdens de
schuldsaneringsregeling alsnog wil verkopen?
En een eventuele restschuld, is dat nu een
concurrente vordering die ter verificatie moet
worden ingediend of is het een nieuwe schuld?
Mogelijke aanvullingen op de in de
lezersrubriek geformuleerde antwoorden en
verdere vragen en opmerkingen voor deze
rubriek blijven van harte welkom op redactie@
wsnp-periodiek.nl.
De redactie
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05 - Nieuws in het kort
Nieuwe Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringen
Per 1 januari 2018 gelden nieuwe richtlijnen van Recofa voor schuldsaneringsregelingen. Het
aantal richtlijnen is verminderd omdat een deel daarvan is overgebracht naar het eveneens
vernieuwde Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken. Daarnaast
zijn richtlijnen geschrapt of ingekort voor zover zijn overeenkomen met hetgeen al in de
Faillissementswet is opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
-	
Het hoofdstuk over het salaris van de bewindvoerder is aangepast aan de nieuwe
vergoedingensystematiek en er wordt gespecificeerd wanneer de bewindvoerder kan verzoeken
om een toekenning voor een extra vergoeding.
-	De extra vergoeding (6 uur voor een enkele zaak, 9 uur voor een dubbele zaak) welke kan
worden toegekend indien een bewindvoerder aanwezig is geweest bij de zitting van een hoger
beroep bij het gerechtshof, is inclusief de reiskostenvergoeding tot 50 km enkele reis. Wanneer
er meer dan 50 km enkele reis wordt gereisd voor het bijwonen van de zitting bij het hof, geldt
een extra reiskostenvergoeding per km boven de genoemde 50 km.
-	Er is een artikel toegevoegd over controle en toezicht op de (fiscale) voorzieningen en de fiscus.
Hierin staat vermeld dat de bewindvoerder het bepaalde in art. 73.3.2 Leidraad Invordering
2008 en de daaruit voortvloeiende gevolgen in acht neemt.
-	Het artikel over de eigen woning is uit de richtlijnen gehaald, omdat Recofa hierover geen
algemeen beleid heeft.
De teksten van de nieuwe richtlijnen en het nieuwe procesreglement zijn terug te vinden op www.
rechtspraak.nl of www.bureauwsnp.nl.
Recofa standaardformulieren vernieuwd
Een deel van de Recofa standaardformulieren is vernieuwd. Op dit moment zijn de checklist
huisbezoek, de verslagen, het declaratieformulier bij onvoldoende boedelsaldo en het verzoek
toestemming onderhandse verkoop al vernieuwd. De vernieuwde versies van het financiële
gedeelte, het verzoek salaris/vergoeding Wsnp-bewindvoerder en de volmacht Wsnp-akkoord
worden spoedig verwacht. De formulieren zijn te vinden op www.bureauwsnp.nl.
Brief NVVK over toetsing door rechters aan de Wck-eis van artikel 288 Fw
De NVVK heeft op 9 november 2017 een brief gestuurd naar Minister Wiebes en Staatssecretaris
Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Hierin dringt de NVVK aan op een oplossing voor
problemen die private NVVK-leden ondervinden als hun cliënten, na een mislukt minnelijk traject,
een schuldsaneringsaanvraag bij de rechtbank doen. Wsnp-verzoeken die worden ingediend door
private organisaties worden (soms) niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze organisaties niet vallen
onder artikel 48 Wck. Bron: www.nvvk.eu.
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Wijziging griffierecht
Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt het griffierecht voor het deponeren van de uitdelingslijst
of homologatie van een akkoord € 617,-. Zie art. 17 Wgbz en regeling nr. 2164326.
Toeslag Wajong
Vanaf januari 2018 worden mensen met een Wajong-uitkering en de beoordeling ‘Wel
arbeidsvermogen’ of ‘Geen arbeidsvermogen, maar mogelijk in de toekomst wel’ gekort op hun
uitkering. Sommigen van hen komen hierdoor onder het sociaal minimum terecht. Hiervoor
kunnen zij een toeslag bij UWV aanvragen. Het UWV brengt de mogelijkheid van een toeslag niet
per aparte brief onder de aandacht bij de betreffende Wajongers. Wel heeft het UWV Wajongers
die gekort werden vorig jaar gewezen op het bestaan van een UWV-toeslag.
Een voorbeeld: een Wajonger met een uitkering van netto 951 euro per maand kan een toeslag van
netto 42 euro per maand ontvangen. De terugwerkende kracht is maximaal 6 weken. De Wajonger
kan het formulier voor de toeslag telefonisch aanvragen via 0900 9294 of via de website van het
UWV.
KEI en Wsnp
De rechtspraak geeft de komende tijd de hoogste prioriteit aan digitaal procederen in
handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging. Dit zal naar verwachting eind
2018 landelijk worden ingevoerd. Op het terrein van toezicht is in november 2017 de landelijke
invoering van digitaal werken in bewindszaken gestart. Deze loopt volledig door in 2018. De
start van de pilot schuldsanering (Wsnp) is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen
en wordt uitgesteld. Deze temporisering geeft ook ruimte om de komende periode de technische
keuzes tegen het licht te houden. De digitale systemen voor handelsvorderingen met verplichte
procesvertegenwoordiging en vreemdelingen regulier zullen zoveel mogelijk in de periode 20182019 worden opgeleverd. De planning daarna leidt tot een vertraging van minimaal een jaar. (bron:
bericht d.d. 10 januari 2018 op www.rechtspraak.nl onder Nieuws > Prioriteit voor digitalisering
civiel, vertraging voor bestuursrecht).
Wijziging vergoeding bewindvoerder
Per 1 januari 2018 is de vergoeding voor de Wsnp-bewindvoerder gewijzigd. Zowel het
looptijdonafhankelijke als het looptijdafhankelijke bedrag zijn verhoogd. De bedragen zijn te
vinden op https://www.bureauwsnp.nl/voor-bewindvoerders/vergoedingen/bedragennvs. Het
formulier ‘Verzoek berekening vergoeding’ op de website van Bureau Wsnp is bijgewerkt en
hanteert de nieuwe bedragen.
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