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23 - Van de redactie
Geachte lezer,
Voor u ligt alweer het laatste WP-nummer
van 2019. Een jaar dat wederom gekenmerkt
wordt door een alsmaar afnemend aantal toelatingen tot de Wsnp. Dat dit niet zonder gevolgen blijft voor de beroepsgroep wordt stilaan
ook duidelijk. Verschillende bewindvoerders
hebben inmiddels al gekozen voor een baan
met meer zekerheid. Rechtbank Gelderland
heeft het aantal benoembare bewindvoerders
beperkt en het blijft afwachten of meerdere
rechtbanken dit voorbeeld zullen volgen. De
opleiding bewindvoerder Wsnp bij de OSR
heeft dit jaar, wegens te weinig belangstelling,
geen doorgang kunnen vinden. Helaas moeten
we constateren dat de daling niet het gevolg is
van een verminderde schuldenproblematiek,
maar dat de toegang tot de Wsnp door een aantal andere factoren wordt belemmerd. Het lijdt
geen twijfel dat door het verlies van ervaren
Wsnp-bewindvoerders terwijl er geen nieuwe
aanwas aan de beroepsgroep wordt toegevoegd,
veel kennis verloren gaat.
In de Opinie-rubriek geeft onze voorzitter Arnoud Noordam ongezouten zijn mening over het falend beleid ten aanzien van
de schuldhulpverlening. Hij zet de cijfers van
instroom en geslaagde saneringen op een rij en
komt dan tot de conclusie dat ondanks het gedegen rapport van Berenschot het aan de politiek kennelijk nog steeds niet duidelijk is dat
het huidige systeem faalt. Hij zet uiteen waarom de minnelijke schuldhulpverlening niet het
gewenste resultaat oplevert: de gemeenten hebben wel een opdracht van de wetgever gekregen
maar geen wettelijk saneringsinstrument. En
gelet op alles wat er de afgelopen tijd al over
dit onderwerp is gezegd en geschreven, meent
de auteur dat een QuickScan in opdracht van

J&V volkomen overbodig is. Niet wachten
tot de Wsnp geheel uit het zicht verdwijnt,
maar nu zorgen dat de toegankelijkheid tot dit
meest effectieve saneringsinstrument snel
verbetert. De politiek is aan zet!
Verder treft u in dit nummer een artikel aan
van onze redacteur Margreet van Bommel. Zij
beschrijft helder de doelstelling van het BKR
en de wijze van registreren. Tevens reikt zij
handvaten aan wat te doen wanneer men het
niet eens is met een codering bij het BKR en
licht zij vier uitspraken toe van personen die de
BKR-registratie in hun voordeel hebben aangevochten. Ze vervolgt met de meldingsplicht
voor kredietverstrekkers die op straffe van een
boete inhoudt dat de schuldeiser binnen vier
weken bij het BKR melding moet maken van
een schone lei. Tot slot eindigt ze met de conclusie dat de lange bewaartermijn onredelijk
en onrechtvaardig is voor diegenen aan wie de
schone lei is toegekend.
Ons redactielid Jenny Vlemmings heeft zich
verdiept in het gebruik van het BSN-nummer
op schuldenlijsten en de uitdelingslijst. In hoeverre zijn BSN-nummers herkenbaar en hoe
verhoudt zich dit in relatie tot de AVG? Lees
haar conclusie en aanbevelingen, niet alleen aan
bewindvoerders maar ook aan de rechtbanken.
Voorts in dit nummer wederom een bijdrage van Matthieu Verhoeven en Christiane
Koppelman. Hun artikel behandelt de kwalificatie van (dezelfde) vorderingen in het faillissement van de vof en de Wsnp van de vennoten
naar aanleiding van een arrest over dit onderwerp van 19 april 2019. Reeds in 2017 schreven
zij een artikel over dit onderwerp en trokken
toen al de conclusie dat de materie ongetwijfeld zou gaan leiden tot een of meerdere procedures. Dat dit inderdaad het geval is geweest,
kunt u lezen in de uitspraak van de Hoge Raad
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die toch net iets anders denkt over deze materie dan de auteurs in 2017 deden. De redactie
dankt beide auteurs hartelijk voor hun doorwrochte bijdrage.
We sluiten deze editie zoals gebruikelijk af
met de vaste rubrieken Nieuws in het kort en
Actuele rechtspraak kort.
Bij deze nodigen we onze lezers wederom
van harte uit om zelf artikelen aan te leveren
over onderwerpen die voor iedereen interessant
zijn danwel een lezersvraag in te sturen die door
onze specialist Theo Pouw zal worden beantwoord.
Tot slot vragen we nog uw aandacht voor
ons combi-abonnement. Met het combi-

24 - H
 et is ‘1 voor 12’ voor de
Wsnp – en J&V vraagt weer
om een quick scan?
Arnoud Noordam
De wetgever heeft de
355 Nederlandse gemeenten aangewezen als eerste
loket voor schuldhulp en
schuldsanering. De overheid
heeft evenwel verzuimd de
gemeenten een wettelijk saneringsinstrument
mee te geven. Gemeenten moeten eigen beleid
maken en de schuldhulp zelf inrichten – maar
zij ontberen wettelijke instrumenten o.a. om
medewerking van schuldeisers af te dwingen.
Hoewel de resultaten van het gemeentelijke
schuldhulptraject door de bank genomen al jaren achtereen tegenvallen, houdt SZW vast aan
de decentrale aanpak.1 Ondertussen kwijnt de
wél effectieve, wettelijke schuldsanering via de
Wsnp nu snel weg. Zonder wetgevende maat-

2

abonnement blijft u de hardcopy uitgave ontvangen, maar heeft u daarnaast ook toegang tot
de abonneeportal waarin u de nieuwste edities
als eerste kunt lezen en eenvoudig de uitgaven
van de afgelopen jaren kunt raadplegen. Kortom, u kunt op een snelle manier over een schat
aan informatie beschikken. Het tarief voor het
combi-abonnement bedraagt per 1 januari
2020 € 112,50 per jaar. Het reguliere hardcopyabonnement kost vanaf 1 januari 2020 € 75,00
per jaar. Inmiddels hebben al vele abonnees de
overstap naar een combi-abonnement gemaakt.
Wilt u in het nieuwe jaar ook gebruik maken
van alle mogelijkheden die het combi-abonnement te bieden heeft, stuur dan even een mailtje naar abonnee@wsnp-periodiek.nl
De redactie
regelen verliezen we de komende jaren zicht op
efficiënte en effectieve schuldsanering.
Ik vertel u niets nieuws: de instroom in de
Wsnp is de laatste jaren dramatisch afgenomen
en daalt in 2019 naar een almaar lager niveau.
Voordat ik toekom aan een bespreking van de
aanpak van de schuldenproblematiek door de
verantwoordelijke bewindslieden zet ik de gegevens nog eens op een rij: In 2011 werden
bijna 15.000 nieuwe toepassingen van de wettelijke schuldsaneringsregeling uitgesproken; in
2018 waren het nog geen 6.000 – een daling
van 60%. Uit de cijfers van Bureau Wsnp blijkt
dat een einde aan de daling niet in zicht is: in de
maand augustus 2019 was de Wsnp-instroom
slechts 296 nieuwe zaken – het laagste aantal
per maand ooit (sinds januari 1999). Op basis
van de cijfers januari t/m augustus verwacht ik
dat de instroom voor het jaar 2019 onder de
4.500 Wsnp-zaken zal uitkomen. De simpele
verklaring is dat in de periode 2011 – 2018 het
aantal Wsnp-verzoeken navenant is gedaald
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28 - Nieuws in het kort
Antwoorden staatssecretaris Van Ark op Kamervragen over artikel ‘Gemeenten niet gericht op
schuldenvrij maken inwoners’
Op 13 september 2019 heeft staatssecretaris Van Ark Kamervragen beantwoord over het artikel
‘Gemeenten niet gericht op schuldenvrij maken inwoners’. Dit artikel is geschreven naar aanleiding
van het Berenschotrapport ‘Aansluiting gezocht!’, dat op 27 mei 2019 aan de Tweede Kamer is
aangeboden. Het rapport betreft de verkenning naar de werking van het huidige schuldhulpstelsel
waarbij een aantal knelpunten zijn gesignaleerd. Twee van de gestelde Kamervragen zien op de
Wsnp.
1e Kamervraag: Is het onwenselijk wanneer de geconstateerde ontoegankelijkheid van het minnelijk traject belemmeringen opwerpt voor toetreding tot de Wsnp? De staatssecretaris antwoordt
dat ze zich blijft inzetten voor een brede toegankelijkheid van de gemeentelijke schuldhulpverlening door wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van vroegsignalering en gegevensuitwisseling. Om de toegang tot de Wsnp te bevorderen is samen met Bureau
Wsnp de Checklist verzoekschrift Wsnp voor schuldhulpverleners ontwikkeld, zodat gemeenten
kwalitatief hoogwaardige Wsnp-verzoeken kunnen opstellen.
2e Kamervraag: De tweede vraag betreft de signalen dat gemeenten zich sinds de invoering van de
Wsnp minder zouden inzetten om tot een minnelijk traject te komen. De staatssecretaris herkent
dit beeld niet en geeft aan dat de Wsnp niet heeft gezorgd voor een afname in het aantal minnelijke schuldregelingen. Bij de hulpverleningstrajecten die de gemeenten aanbieden, moeten de
behoefte en vermogens van de schuldenaar centraal staan, zodat escalatie van de schulden voor
komen kan worden en de problematische schuldensituatie beheersbaar wordt.
Naast de antwoorden op de Kamervragen heeft de staatssecretaris op 12 september 2019 per brief
de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die er genomen worden om de aansluiting tussen
de minnelijke schuldhulpverlening en de wettelijke schuldsanering te verbeteren. Meer hierover
vindt u eerder in dit blad in het artikel ‘Het is ‘1 voor 12’ voor de Wsnp – en J&V vraagt weer om een
quick scan’ van Arnoud Noordam.
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