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01 - Van de redactie
Geachte lezer,
Voor u ligt het eerste nummer van Wsnp
Periodiek van 2019. Vanaf nu verschijnen de
nummers niet alleen in hard copy maar, op
verzoek van abonnees, ook digitaal. 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 uitgave van WSNP Periodiek. Daarnaast
kunt u in de portal ook eenvoudig de uitgaven
van de afgelopen jaren raadplegen. Het digitale abonnement wordt alleen aangeboden in
combinatie met een hard copy-abonnement.
Als kennismaking met het combi-abonnement
van € 110,00 bieden we onze abonnees de
gelegenheid om zich tot het einde van 2019
te abonneren op het combi-abonnement voor
een bedrag van € 97,50. Vanaf 01-01-2020
geldt uiteraard weer het reguliere tarief. 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.

over de jaren 2013 - 2015. Nog verder terug,
in WP 2013/03, treft u het overzicht van
Timmerman, Bij de Vaate en Wuisman over de
jaren 2008 - 2012 aan.

Dit nummer start met een opinieartikel
van Jenny Vlemmings over de sollicitatieplicht.
Op dit moment gebeurt het regelmatig dat
een saniet van de uitkerende instantie te horen
krijgt dat hij niet hoeft te solliciteren, maar
tegelijkertijd wel een sollicitatieplicht heeft in
de Wsnp. De auteur licht in dit artikel haar
visie hierop toe.

We sluiten deze editie zoals gebruikelijk af
met de vaste rubrieken Nieuws in het kort en
Actuele rechtspraak kort.

Arnoud Noordam heeft een uitgebreid
overzicht gemaakt van de uitspraken van de
Hoge Raad over schuldsaneringskwesties van
2016 tot en met 2018. Dit artikel is een vervolg op de eerdere overzichtsartikelen over de
uitspraken van de Hoge Raad. In WP 2016/01
vindt u het overzicht van prof. Timmerman

Op 1 januari 2019 is de Wet Modernisering Faillissementsprocedure in werking getreden. Theo Pouw beschrijft in zijn artikel welke
wijzigingen in de faillissementswet voor de
schuldsaneringsregeling van belang (kunnen)
zijn.
Vervolgens bespreekt Theo Pouw een vraag
die door een lezer aan de redactie werd voorgelegd. Tijdens de schuldsanering van een uitkeringsgerechtigde verrekende een gemeente ten
onrechte aan de schuldenaar uitbetaalde bedragen met de lopende uitkering. De rechtbank
was van oordeel dat er geen sprake was van verrekening en er werd gevraagd in hoeverre het
zinvol zou zijn om deze kwestie voor te leggen
aan de Centrale Raad van Beroep.

De redactie

WSNP Periodiek februari 2019, nr. 1

06 - Nieuws in het kort
Instroom Wsnp
De dalende instroom van Wsnp-toepassingen zet zich voort. Waar er in 2017 nog 8.361 personen
werden toegelaten tot de Wsnp, is dat aantal in 2018 met 31% afgenomen tot 5.761. Hiermee
is het aantal toelatingen zelfs lager dan in 1999; het eerste volledige jaar dat de Wsnp bestond.
Evident is dat het aantal Wsnp-verzoeken drastisch is afgenomen maar de achterliggende
oorzaken van deze afname zijn onbekend.
Beslagvrije voet
De invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is opnieuw uitgesteld. De implementatie kost meer tijd dan werd voorzien. Door de wet zouden onder andere de belastingdienst en
het UWV voortaan bij de deurwaarder de gegevens aanleveren voor het correct vaststellen van de
beslagvrije voet. Het UWV en belastingdienst hebben meer tijd nodig om de benodigde ICTaanpassingen te maken. De verwachting is dat invoering nog twee jaar kan duren. Mogelijk komen
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën in
2019 met een aantal tussenoplossingen om te voorkomen dat schuldenaren nog jarenlang met een
te lage beslagvrije voet te maken krijgen.
Vtlb-rapport januari 2019
Wooncomponent kamerhuurder/kostganger
Aangezien er veel onduidelijkheid bestond over berekening van de wooncomponent (kale huur)
bij kostgangers en kamerhuurders, is getracht dit in het nieuwe Recofa Vtlb-rapport van januari
2019 te verduidelijken.
In paragraaf 3.3.7 van het nieuwe Vtlb-rapport wordt onderscheid gemaakt tussen:
-	de schuldenaar die kamerbewoner is (bij derden, niet bij de ouders) en een all-in huur betaalt
en
- de schuldenaar die inwoont (meestal bij de ouders, eventueel bij derden) en kostgeld betaalt.
De schuldenaar die kamerbewoner is, zal in veel gevallen een all-in huur betalen, dus een huurbedrag
inclusief de kosten van nutsvoorzieningen, gemeentelijke lasten en/of collectieve voorzieningen
(bijvoorbeeld internetgebruik). In de berekening van het vrij te laten bedrag mag slechts rekening
worden gehouden met de wooncomponent en niet met de kosten van bijgeleverde diensten. Als de
verhuurder het huurbedrag niet heeft uitgesplitst, kan met behulp van de normbedragen van het
Nibud, die in bijlage 2 van het Vtlb-rapport zijn vermeld, de wooncomponent worden berekend.
Het Nibud heeft berekend dat de kosten van de overige voorzieningen (gas, water, licht, gebruik
wasmachine, overig) € 2,17 per dag bedragen (€ 66,31 per maand). Stel dat de all-inhuur € 500,per maand bedraagt, dan bedraagt de wooncomponent derhalve € 433,69 (€ 500,- minus € 66,31)
per maand.
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Voor een kostganger (een schuldenaar die inwoont) kan dezelfde norm voor overige voorzieningen
worden gebruikt. Daarnaast is in bijlage 2 van het Vtlb-rapport een norm voor de kosten van
voeding opgenomen, te weten € 5,20 per dag (€ 158,42 per maand). Stel: een bij zijn ouders
inwonende schuldenaar betaalt (all-in) kostgeld van € 500,- per maand en hij eet mee met zijn
ouders, dan bedraagt de wooncomponent € 275,27 (€ 500,- minus € 66,31 minus € 158,42).
Arbeidstoeslag en ziekte
Wanneer een saniet een arbeidscontract heeft, en er is sprake van ziekteverzuim van minder dan
zes maanden met loondoorbetaling door de werkgever, dan blijft, in de berekening van het vrij te
laten bedrag, de arbeidstoeslag gehandhaafd. Wordt een ziektewetuitkering verstrekt, dan vervalt
de arbeidstoeslag, omdat het in dat geval niet meer zeker is dat de schuldenaar terugkeert naar
zijn werk.
Vorenstaande was reeds in de Vtlb-calculator verwerkt, maar dit is nu uitvoeriger toegelicht in het
Vtlb-rapport van januari 2019.
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