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07 - Van de redactie
Geachte lezer,
Na jarenlange en zeer gewaardeerde inzet
van onze redactieleden en oprichters Berend
Engberts en Geert Benedictus, hebben zij
helaas besloten de redactie te verlaten. Als
nieuw redactielid hebben wij onlangs Christiane
Koppelman welkom geheten. Zij is werkzaam
als senior secretaris bij de Rechtbank Overijssel,
locatie Almelo en heeft in het verleden al
meerdere artikelen voor WSNP Periodiek
geschreven. Wij zijn er dan ook van overtuigd
dat Christiane nog vele waardevolle bijdragen
aan ons blad zal leveren.
In dit tweede WP-nummer van 2018 vindt
u een bijdrage over het vereenvoudigen van
toegang tot de Wsnp; een redacteur neemt
afscheid; er wordt uitgelegd hoe het aandeel
van een schuldenaar in een woning te gelde
gemaakt kan worden te maken en er worden
nog enkele beschouwingen gewijd aan de
conserverende aanslag.
In de Opinie van de Wsnp-bewindvoerders
Pim Zijp en Marijke Willebrands haken de
auteurs in op een artikel in De Volkskrant van
17 februari 2018 van prof. mr. N.J.H. Huls,
betreffende het probleem dat personen met een
problematische schuldenlast verstrikt raken in
perspectiefloze schuldhulptrajecten waarin zij de
weg naar de wettelijke schuldsaneringsregeling
nauwelijks weten te vinden. De auteurs willen
een aanzet geven om de Wsnp een nieuwe
kans te geven. Zij constateren dat het aantal
Wsnp-verzoeken drastisch terugloopt terwijl
het aantal mensen met problematische schulden
niet is verminderd. In het artikel doen zij dan
ook een voorstel om de toegang tot de Wsnp te
vereenvoudigen. Zij roepen op om met z’n allen
aan de slag te gaan en een nieuwe weg in te slaan.

Geert Benedictus licht in een persoonlijk
artikel zijn beweegredenen om te stoppen als
redactielid nader toe. Hierbij kijkt hij tevens
terug op de eerste nieuwsbrief ‘Wettelijke
schuldsanering’, de feitelijke voorloper van
WSNP Periodiek, en geeft hij kort zijn visie op
de toekomst van de Wsnp.
Berend Engberts bespreekt in de rubriek
Rechtspraak aan de hand van een uitspraak
van Hof Den Bosch d.d. 16 november 2017
(ECLI:NL:GHSHE:2017:4948) hoe tijdens
de Wsnp omgegaan moet worden met het
mede-eigendom van een woning en hoe dit
aandeel in een woning te gelde gemaakt kan
worden. Hierbij gaat hij uitgebreid in op de
wettelijke bepalingen in titel 7 van boek 3 van
het Burgerlijk Wetboek. Het artikel geeft een
duidelijk overzicht van de handelingen welke
een bewindvoerder in vergelijkbare gevallen
kan verrichten om het aandeel in de woning te
gelde te maken.
Theo Pouw beantwoordde in het WPnummer van november 2017 een lezersvraag
over een conserverende aanslag. De conclusie
waartoe hij in dat artikel kwam, is voorgelegd
aan de belastingdienst. Inmiddels is er een
antwoord van de belastingdienst ontvangen.
Dat zal in dit nummer in de rubriek Lezersvraag
worden besproken. Hierbij wordt tevens
ingegaan op de mogelijkheid van eventuele
regresvorderingen wanneer de overige
erfgenamen de conserverende aanslag voldoen.
Het nummer besluit uiteraard met de vaste
rubriek Actuele rechtspraak kort.
De redactie

