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09 - Van de redactie
Geachte lezer,
Het Corona-virus; we kunnen er niet
omheen. We hopen zeer dat het virus u en
uw naasten niet direct heeft getroffen, maar
indirect ondervinden we er, onder andere in
ons werk, allemaal de gevolgen van. In de
Wsnp-praktijk heeft het virus tot gevolg dat
er bij de rechtbanken, in ieder geval tot en
met 28 april 2020, voor zover bekend geen
fysieke Wsnp-zittingen meer plaatsvinden. In
een beperkt aantal zaken wordt er telefonisch
gehoord. Vorenstaande heeft tot gevolg dat er
weinig nieuwe Wsnp’s worden uitgesproken.
En dat terwijl de spoeling al zo dun was.
Er zijn echter ook lichtpuntjes aan de
horizon waar te nemen. Naar verwachting
zijn de Corona-maatregelen op het moment
dat u dit mei-nummer van de WSNP Periodiek
ontvangt, enigszins versoepeld en kunnen
de rechtbanken starten met het (inhalen van
achterstallig) zittingswerk. Dit zal tot gevolg
hebben dat er gedurende een aantal maanden
meer Wsnp’s worden uitgesproken dan we
tot halverwege maart van dit jaar gewend
waren. Daarnaast zijn er gelukkig nog diverse
bewegingen waar te nemen met als doel om de
doorstroom van schuldenaren met een problematische schuldenlast van schuldhulpverlening
of schuldenbewind naar (wettelijke) schuldsanering te bespoedigen. Een voorbeeld hiervan
is het onderzoek dat de Nationale ombudsman
is gestart naar de toegang tot de wettelijke
schuldsaneringsregeling; hij hoopt eind mei
van dit jaar de resultaten te publiceren.
De Corona-perikelen hebben gelukkig niet
geleid tot een afname van ‘kopij’ die nuttig kan
zijn voor uw Wsnp-praktijk, zodat we u in
deze editie van de WSNP Periodiek de volgende
artikelen en rubrieken kunnen aanbieden.

Redactielid Jenny Vlemmings trapt af
met een Opinie-artikel waarin ze de duur van
de periode waarin moet worden gespaard
voor de schuldeisers in een minnelijk traject
dat uitvloeit in de indiening van een verzoek
dwangakkoord en de duur van die periode
voorafgaande en tijdens een Wsnp vergelijkt.
Jenny stelt dat als de rechtbank in het vonnis
waarin het dwangakkoord wordt opgelegd,
bepaalt dat de spaarperiode eerst ingaat op
datum vonnis, het voor schuldeisers loont om
het aanbod in het minnelijk traject te weigeren.
Het beoogde doel van het dwangakkoord als
versterking van het minnelijk traject en het
ontlasten van de wettelijke schuldsanering
wordt daardoor niet bereikt.
In het artikel ‘Coulancevergoeding o.g.v.
Uniform Herstelkader rentederivaten en Wsnp’
beschrijven rechter Matthieu Verhoeven en
redactielid Christiane Koppelman de samenloop van verstrekking van een zogenaamde
coulancevergoeding aan MKB’ers die in het
bezit waren van verlieslatende rentederivaten
en een van toepassing zijnde of geëindigde
Wsnp. Matthieu en Christiane bespreken, aan
de hand van een casus die zich bij Rechtbank
Overijssel heeft voorgedaan, de vraag of in
voorkomende gevallen de coulancevergoeding
al dan niet in de Wsnp-boedel valt.
Raadsheer Berend Engberts schrijft vervolgens in zijn artikel ‘De positie bewindvoerder en
de speelruimte van de rechter bij een procedure tot
tussentijdse beëindiging van de Wsnp’ een verhelderende en ‘jurisprudentie-vergelijkende’ noot
bij een arrest van de Hoge Raad van 13 december 2019. Onderwerp van dit arrest is de vraag
of een bewindvoerder een rechtsmiddel kan
instellen tegen een rechterlijke beslissing waarbij een voordracht van de rechter-commissaris
voor een tussentijdse beëindiging wordt afgewezen. Bij die procedure is de bewindvoerder
immers geen partij geweest.
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In de in de vorige editie gestarte rubriek
Interview met een Wsnp-bewindvoerder interviewt Liselotte Maas Annemieke Bosma, die
onlangs haar 12,5 jarig jubileum als Wsnpbewindvoerder heeft gevierd en sinds 2018
algemeen directeur is van Bureau Benedictus
B.V. Annemieke heeft door haar jarenlange
ervaring met zowel het minnelijke als het wettelijk traject een duidelijke visie op schuld
sanering en toont een enorme betrokkenheid
bij de Wsnp.
Redactielid Theo Pouw beantwoordt in
deze editie een Lezersvraag die betrekking heeft
op btw-restitutie over de periode van faillisse-

10 - B
 egindatum minnelijke
regeling bij dwangakkoord –
ga terug naar start?
Jenny Vlemmings
1. Inleiding
In de gepubliceerde
uitspraken inzake dwangakkoorden valt op dat daarbij
wisselend wordt omgegaan met de startdatum
van de schuldregeling. Waar de meeste rechtbanken de weigerende schuldeiser “bevelen
in te stemmen met de aangeboden schuldregeling”, beveelt de Rechtbank Limburg de
weigerende schuldeiser “in te stemmen met de
door verzoeker aangeboden schuldregeling voor
een periode van zesendertig maanden vanaf de dag
van de uitspraak van dit vonnis.”
In dit artikel wordt eerst ingegaan op de
wetshistorie, de wettekst en de ingangsdatum
van de aangeboden schuldregeling. Daarna

2

ment in samenhang met de omzetting van dat
faillissement in een Wsnp. Wie of wat heeft
er recht op die btw-restitutie, de curator (oftewel de ‘faillissements-boedel’) of de Wsnp-
bewindvoerder met de in Wsnp voortbestaande
boedel? Theo komt tot praktijkgerichte en
heldere antwoorden.
Ook deze editie wordt tenslotte afgesloten
met de vaste rubrieken Nieuws in het kort, die
volledig betrekking heeft op Corona-
gerelateerde maatregelen, en Actuele rechtspraak
kort waarin dit keer relatief veel uitspraken aan
de orde komen.
De redactie

worden er twee uitspraken van de Rechtbank
Limburg besproken waarin de rechtbank
nadrukkelijk overweegt dat de dag van de
uitspraak van het vonnis de startdatum van een
schuldregeling na dwangakkoord dient te zijn.
Vervolgens komen de mogelijke gevolgen daarvan voor zowel schuldenaren als schuldeisers
aan bod en wordt er een opmerking geplaatst
omtrent de startdatum van de reserveringen
voor de schuldeisers.
2.	Wetshistorie: doel invoering dwang
akkoord
Met de invoering van art. 287a Fw, waarmee
het dwangakkoord mogelijk wordt gemaakt,
werd door de wetgever beoogd het minnelijk
traject te versterken door een rechtsmiddel te
bieden om weigerende schuldeisers te kunnen
dwingen tot medewerking. Volgens de wetgever zou dit ook preventieve werking hebben.
Hiermee zou het wettelijke traject ontlast
moeten worden.1
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De keus is aan de bewindvoerder en is enigszins afhankelijk van de plaatselijke situatie. In
sommige arrondissementen kan het erg lang
duren voordat er door de rechter-commissaris
op dergelijke verzoeken van een bewindvoerder
wordt gereageerd. Anderzijds heeft de belastingdienst momenteel de handen vol aan de

toeslagenaffaire, maar dat speelt weer niet in
alle arrondissementen. Hoe dan ook, vorenbedoeld verzoek aan de rechter-commissaris
lijkt de kortste weg voor de oplossing van dit
probleem, maar in voorkomend geval is er een
alternatief.

15 - Nieuws in het kort
Coronavirus: tegemoetkoming voor Wsnp-bewindvoerders en organisaties
Door de sluiting van de rechtbanken vanwege het coronavirus is de instroom in de Wsnp (nog
verder) gestagneerd. Hierdoor zijn er minder inkomsten voor Wsnp-bewindvoerders. Bureau
Wsnp kan Wsnp-bewindvoerders hierin tegemoetkomen door de voorschotten in schuldsaneringszaken niet direct te crediteren. Nuldeclaraties hoeven op dit moment niet actief naar Bureau Wsnp gestuurd te worden, daarvoor kan men wachten op een bericht van Bureau Wsnp.
Daarnaast kan er verzocht worden om uitstel van betaling van facturen van Bureau Wsnp. Meer
informatie vindt u via https://www.bureauwsnp.nl/nieuws/2020/aandacht-voor-het-coronavirusbij-bureau-wsnp
Coronavirus: huisbezoeken
Van bewindvoerders wordt er, vanwege de restricties, op dit moment niet verwacht dat ze een
huisbezoek afleggen. Na benoeming kan er een telefonische intake plaatsvinden en dienen er duidelijke brieven (met uitleg over de Wsnp en de verplichtingen) aan sanieten te worden verstuurd.
Op het moment dat de restricties zijn opgeheven, dient er alsnog een huisbezoek plaats te vinden.
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