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23 - Van de redactie
Geachte lezer,
Voor u ligt de WSNP Periodiek. Dit is
een bijzonder nummer: met spijt in het
hart moet de redactie u mededelen dat dit
het laatste WP-nummer zal zijn. Zoals u
weet, heeft de dramatische teruggang in
het aantal Wsnp-zaken zijn weerslag op de
bewindvoerderspraktijk. Nu er steeds minder
Wsnp-zaken zijn, is er navenant minder
nieuwe, interessante rechtspraak te bespreken.
Ook vinden wij minder auteurs bereid om een
artikel voor WP te schrijven. Tevens is sprake
van een dalend aantal abonnees en is het lastig
gebleken nieuwe redactieleden aan te trekken.
Zo alles bezien, zijn wij tot de conclusie
gekomen dat het tijd is om te stoppen met het
blad.
Natuurlijk hadden wij het graag anders
gezien. Velen, waaronder leden van onze
redactie en diverse auteurs die bijdragen aan
WP hebben geleverd, hebben de wetgever
opgeroepen om werk te maken van een
verbeterde doorstroom van schuldenaren naar
de Wsnp, wanneer het minnelijk traject niet
binnen afzienbare tijd tot een succes heeft
geleid. Tot nu toe is aan die oproep geen
gehoor gegeven. Sterker nog: het aantal Wsnpzaken daalt sinds 2012 en een ommekeer is
niet in zicht, terwijl vele schuldenaren in het
minnelijk traject geen of onvoldoende soelaas
vinden. Een betreurenswaardige ontwikkeling,
nu de Wsnp nog steeds een zeer effectief
schuldsaneringsinstrument is.
Dan de inhoud van dit laatste WP-nummer:
Anita Brekelmans en Quinten van Riet pleiten
er in hun artikel voor dat bij beëindiging van
een Wsnp-zaak, in het geval dat er een volledige
betaling plaatsvindt aan de schuldeisers, er tóch
een schone lei aan saniet wordt toegekend.

Christiane Koppelman geeft in haar bijdrage
de laatste stand van zaken weer inzake de
compensatie door de Belastingdienst in Wsnpzaken waarbij de saniet als gedupeerde van
de toeslagenaffaire is aangemerkt. Christiane
komt tot de conclusie dat de hersteloperatie
toeslagen voor Wsnp-zaken stevig op de rails
staat.
Arnoud Noordam bespreekt in zijn laatste
bijdrage de wettelijke criteria voor toelating
tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
en gaat in het bijzonder in op de recent
voorgestelde Wijziging van de Faillissementswet
ter verbetering van de doorstroom van de
gemeentelijke schuldhulpverlening naar de
wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen.
Hartelijk danken wij Anita Brekelmans en
Quinten van Riet en alle andere auteurs die al
die jaren hun bijdragen aan WSNP Periodiek
hebben geleverd.
Bijzonder veel dank zijn wij verschuldigd
aan Marianne Gohl - van Bommel die jarenlang de kopij van correcties heeft voorzien.
Natuurlijk mag ook onze grafisch vormgever,
Dennis van der Vliet, niet onvermeld blijven.
Hem danken wij voor het, ieder kwartaal weer,
maken van een mooi blad.
Last but not least: u als abonnee! Het
spreekt voor zich dat er zonder u geen WSNP
Periodiek zou hebben bestaan.
Graag maken wij u er op attent dat u twee
opbergmappen voor € 10,-, incl. verzendkosten,
kunt bestellen. Richt uw verzoek aan redactie@
wsnp-periodiek.nl.
Rest ons u goede feestdagen te wensen!
De redactie
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27 - Nieuws in het kort
Stand van zaken wetsvoorstel wijziging Wsnp (35915)
Op 24 september jl. heeft Minister Dekker (Rechtsbescherming) het wetsvoorstel ter wijziging van de
Wsnp gestuurd aan de Tweede Kamer. De beoogde wijzigingen houden in:
- De vijfjaarstermijn voor de beoordeling van de goede trouw wordt aangepast naar drie jaar;
- De tienjaarstermijn wordt facultatief in plaats van imperatief.
Tweede Kamer wil Wsnp-route open stellen voor gedupeerden
Pieter Grinwis (CU) en Caroline van der Plas (BBB) hebben een motie ingediend waarin zij de
regering verzoeken om gedupeerden van de toeslagenaffaire keuzevrijheid te geven voor een schuldenoplossing. De Tweede Kamer heeft de motie met algemene stemmen aangenomen. Met deze motie moeten gedupeerden die nog geen schuldenregeling hebben, zelf de keuze kunnen maken tussen
schuldhulpverlening of de Wsnp.
Ook verificatie en slotuitdelingslijst vereist bij boedelactief minder dan € 2.000,De Hoge Raad heeft in september geconcludeerd dat een Wsnp-bewindvoerder óók voor de
afwikkeling van schuldsaneringsboedels met een boedelactief van minder dan € 2.000,- moet overgaan
tot het opmaken van een slotuitdelingslijst (zie ook Actuele rechtspraak kort). Zelfs als het boedelsaldo
nihil is. Recofa heeft deze uitspraak direct overgenomen als geldend beleid. De Recofa-richtlijnen worden conform de uitspraak van de Hoge Raad aangepast.
Stand van zaken Pilot Toevoeging Wsnp
Sinds 1 mei jl. kunnen Wsnp-bewindvoerders een toevoeging aanvragen voor het doen van een Wsnpverzoek. Er hebben zich 97 Wsnp-bewindvoerders aangemeld voor de pilot. Eind september waren er
123 toevoegingen verstrekt.
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