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22 - Van de redactie
Jubileumnummer Wsnp 20 jaar
Geachte lezer,
Op 1 december 1998 trad Titel III van de
Faillissementswet, Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, in werking. Deze wettelijke
regeling, beter bekend als de Wsnp, viert op 1
december 2018 haar twintigjarig jubileum. Zou
dat geen reden moeten zijn om met dit jong volwassen lid van de familie van insolventieprocedures het champagneglas te heffen? De redactie
aarzelt. Wij zijn zeker onder de indruk van de
staat van dienst van de Wsnp. In de afgelopen
twintig jaar is de wettelijke schuldsaneringsregeling ruim 220.000 keer toegepast, en met
succes: het percentage sanieten dat de Wsnp
met een schone lei - of anderszins positief afrondt, is in 2017 opgelopen naar bijna 91%.
De in twee decennia opgebouwde kennis en ervaring bij rechtbanken, Wsnp-bewindvoerders
en andere betrokkenen heeft de Wsnp-praktijk
volwassen vormen gegeven. Echter ondanks die
knappe prestaties en verworvenheden staat de
Wsnp nu toch onder grote druk: het zal geen
van de lezers zijn ontgaan dat het aantal Wsnptoepassingen juist de laatste jaren zo schrikbarend terugloopt. Zal de Wsnp niet weggedrukt worden door de explosieve groei van het
‘schuldenbewind’ en de politieke focus op het
gemeentelijke traject? U mag het zeggen. Hoe
dan ook, in het vertrouwen dat ook onze lezers
de Wsnp een warm hart toedragen en mét ons
in haar toekomst blijven geloven, feliciteren wij
de Wsnp met haar twintig jarige jubileum.

voerders en een beschermingsbewindvoerder,
een rechter(-commissaris) en een senior secretaris van de rechtbank, twee advocaten, twee
deurwaarders en, last but not least, een professor
emeritus. De redactie is zeer verheugd met het
resultaat dat voor u ligt en dankt alle auteurs
voor hun gewaardeerde bijdragen.
1. Dit jubileumnummer opent met het
persoonlijke relaas van twee door de wol
geverfde Wsnp-bewindvoerders die zijn
verbonden aan een Arnhems advocatenkantoor:
Eva Timmermans en Joost Gerritsen vertellen
op luchtige wijze hoe zij in het Wsnp-vak zijn
gerold, wat zij zoal meemaken en waar zij zich
over blijven verbazen.
2. Insolventierechter en rechter-commissaris Matthieu Verhoeven en senior secretaris
Christiane Koppelman, beide van de Rechtbank
Overijssel, analyseren de terugloop van de
Wsnp. Zij betrekken in hun analyse onder meer
de enorme toename van de beschermings- c.q.
schuldenbewinden,het Wetsvoorstel adviesrecht
gemeenten bij schuldenbewind en het Actieplan brede schuldenaanpak van de staatssecretaris van SZW. De auteurs bepleiten dat, indien
in een schuldenbewind niet binnen uiterlijk
één jaar blijkt dat een minnelijke regeling
mogelijk is, het (schulden)bewind eindigt
tenzij de personen wier vermogen onder bewind is gesteld een verzoek tot toelating tot de
wettelijke schuldsaneringsregeling indienen.

3. De Amsterdamse advocaat Marius Hupkes
beschrijft in zijn bijdrage ‘Je blijft leren van
procederen’ op onderhoudende wijze een aantal
zaken uit zijn praktijk. Leerzaam en vermakeTer ere van het twintigjarige Wsnp- lijk is te lezen hoe nauwe samenwerking tusjubileum heeft de WP-redactie een aantal sen schuldenaren en adviseurs, met de nodige
nauw betrokkenen gevraagd om een bijdrage inventiviteit kan leiden tot mooie resultaten.
te leveren aan deze jubileumeditie. Wij hebben
daartoe bereid gevonden: drie Wsnp-bewind-
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4.
Beschermingsbewindvoerder
Fieke
Cappendijk beschrijft de gecombineerde praktijk van het kantoor te Eindhoven waaraan zij
is verbonden: actief op het terrein van de minnelijke schuldregelingen, beschermingsbewinden en Wsnp-zaken. De auteur zet de voor- en
nadelen van die drie trajecten op een rij en geeft
maar liefst tien concrete aanbevelingen om de
schuldenproblematiek te verminderen.
5. De Haagse cassatieadvocaat Fenna van
Dorsser beschrijft haar ervaringen en bevindingen ten aanzien van de gerechtelijke toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule van
artikel 288 lid 3 Fw. In een betoog met wetenschappelijke allure beschrijft zij een tiental
te onderscheiden categorieën van omstandig
heden die bij de toepassing van de hardheidsclausule een rol kunnen spelen.
6. Professor emeritus Bob Wessels vraagt zich
af of het schuldsaneringsrecht inmiddels een
functioneel rechtsgebied is. Na een toetsing aan
een zestal criteria concludeert Wessels dat van
een functioneel rechtsgebied nog geen sprake
is. De auteur constateert dat het rechtswetenschappelijk onderzoek schraal is. Gezien de
maatschappelijke relevantie, lijkt hem ook versterkte aandacht in het universitaire onderwijs
geboden. Wessels bepleit de instelling van een
of twee universitaire leerstoelen ‘Schuldhulp en
schuldsanering’.
7. Deurwaarder John Wisseborn en de aan diens
kantoor verbonden procesjurist Manuel Hofman te Harderwijk, bespreken hun jarenlange
ervaring met de ontruimingsproblematiek.
Daarbij vergelijken zij de werking en resultaten
van het executie-kort-geding met het moratorium van art. 287b Fw. Na een mooi overzicht
van rechtspraak concluderen zij dat de met ontruiming bedreigde huurder meer kans maakt
bij de insolventierechter dan bij de “normale”
civiele kort-geding-rechter. Toch wijzen zij ook

2

op de onvoorspelbaarheid van de uitkomst van
de 287b-procedure, nu deze veelal afhangt van
de specifieke omstandigheden van het geval.
8. Regina Caron, met jarenlang ervaring als
Wsnp-bewindvoerder verbonden aan een advocatenkantoor in Tilburg, zegt vaarwel tegen
de Wsnp-praktijk en legt ook haar bestuursfunctie bij de Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp (BBW) neer. Mede aan de hand
van bevindingen van één van haar voormalige
‘sanieten’ houdt zij het imago van de Wsnpbewindvoerders tegen het licht.
Dit nummer sluit af met de vertrouwde rubriek Nieuws in het kort en een goed gevulde
Rechtspraakrubriek. Wij wensen u veel lees
plezier en uw reacties met eigen Wsnpervaringen zien wij graag tegemoet. Dan nog
enkele praktische punten:
- Zoals in voorgaand nummer aangekondigd, zijn we door stijgende drukkosten en
portokosten genoodzaakt met ingang van
1 januari 2019 het abonnementsgeld te verhogen van € 70,00 naar € 72,50 per jaar.
We vertrouwen op uw begrip.
- De laatste tijd krijgen we steeds vaker
de vraag van abonnees of WSNP Periodiek ook
een digitaal abonnement aanbiedt. Wij bieden per 1 januari 2019 de mogelijkheid voor
abonnees om, middels een abonnee-login,
toegang te krijgen tot een portal met daarin
de meest recente uitgaven van WSNP Periodiek. Dit abonnement wordt enkel aangeboden in combinatie met een hard copy-abonnement. De actieprijs voor 2019 om WSNP
Periodiek zowel digitaal als op papier te ontvangen, is € 110,- per jaar. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar
abonnee@wsnp-periodiek.nl. Na verwerking
van uw aanmelding ontvangt u per mail de inloggegevens voor het abonnee-portal.
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31 - Nieuws in het kort
Monitor Wsnp – gegevens over het jaar 2017
In september is de Monitor Wsnp 14e meting, met gegevens over 2017, gepubliceerd.
Hoewel uit de jaarcijfers van de NVVK over 2017 bleek dat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is gestegen en het aantal gerealiseerde schuldregelingen juist daalde, is het aantal
Wsnp-verzoeken in 2017 gedaald naar 9.092. In 2016 waren 11.320 Wsnp-verzoeken ingediend;
deze aantallen zijn exclusief de zogenoemde pro-forma verzoeken en exclusief de verzoeken tot
omzetting faillissement in Wsnp. Het aantal toepassingen van de Wsnp daalde in 2017 navenant,
naar 8.305; bijna 1.500 minder dan in 2016.
Het aantal lopende Wsnp-zaken is in 2017 verder gedaald naar 41.762 (2016: 45.913, daling van
9%). In lijn daarmee is het aantal actieve Wsnp-bewindvoerders afgenomen van 503 (2016) naar
458 (2017); ook een daling van 9%.
Bij optelling van de Wsnp-zaken die in 2017 eindigden met een schone lei (87,9%), Wsnp-
akkoord (1,3%), voldoening van alle vorderingen (1,1%) of hervatting van betalingen door de
schuldenaar (0,5%) is het ‘succespercentage’ van de Wsnp verder gestegen naar 91%.
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