Informatieblad Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Toelating / bewindvoerder en rechter-commissaris
Indien de rechtbank toelaat (bij vonnis), wordt een rechter-commissaris en een bewindvoerder
benoemd (terug te lezen in het vonnis). De bewindvoerder oefent t.b.v. onder meer de schuldeisers
toezicht uit op de naleving van de verplichtingen die voor u, als schuldenaar, van toepassing zijn
(gedurende de WSNP). Daarnaast beheert de bewindvoerder de boedelrekening, waarop gespaard
dient te worden t.b.v. de gezamenlijke schuldeisers. Overigens dient te worden opgemerkt dat de
bewindvoerder géén budgetbeheer en/of beschermingsbewind uitvoert.
De bewindvoerder kunt u voorts vragen voorleggen betreffende (het verloop van) uw
schuldsaneringsregeling.
De rechter -commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. Dit doet hij middels de informatie, die
wordt verstrekt bij het periodiek uit te brengen (openbaar) verslag door de bewindvoerder. Van het
verslag ontvangt u een afschrift. Ook is ten aanzien van bepaalde te nemen beslissingen
toestemming zijdens de rechter-commissaris vereist.
Publicatie
Na het uitspreken van het vonnis betreffende de toelating tot de WSNP, wordt het een en ander
gepubliceerd op de site van de Rechtspraak (in het insolventieregister).
Duur
De reguliere looptijd van een schuldsaneringsregeling betreft 36 maanden (3 jaren). Deze termijn kan
echter verlengd worden tot maximaal 5 jaren.
Postblokkade
Bij uw toelating werd door de betreffende rechtbank een postlokkade ingesteld (in beginsel voor de
duur van 13 maanden). In de wet is bepaald dat de bewindvoerder uw post moet kunnen
controleren. De post zal dan ook gedurende (in beginsel) de eerste 13 maanden van uw
schuldsaneringsregeling worden doorgezonden naar de bewindvoerder. De bewindvoerder zendt
deze post voorts wekelijks naar u door (bij belangrijke poststukken: dezelfde dag nog).
Beschikkingsbevoegdheid e.d.
Door de uitspraak tot toepassing van de schuldsaneringsregeling verliest u van rechtswege de
bevoegdheid om over tot de boedel behorende goederen te beschikken en om ten aanzien van die
goederen feitelijke handelingen te verrichten en toe te laten. De tot de boedel behorende goederen
betreffen uw goederen ten tijde van de uitspraak, alsmede de goederen die u tijdens de
schuldsaneringsregeling verkrijgt.
De bewindvoerder kan een eigen huis of bovenmatige bezittingen, zoals een auto of bijvoorbeeld een
caravan verkopen. Uw normale huisraad (inboedel) kunt u doorgaans gewoon behouden.
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Buiten de boedel vallen voorts het vrij te laten bedrag en uw inboedel (voor zover niet bovenmatig).
Vrij te laten bedrag (VTLB)
Middels een draagkrachtberekening wordt een vrij te laten bedrag (VTLB) berekend. De rechtercommissaris bepaalt voorts aan de hand hiervan uw vrij te laten bedrag. Dit bedrag is weliswaar vrij
besteedbaar , doch u dient er rekening mee te houden dat u géén nieuwe schulden mag laten
ontstaan. Dit betekent dat alle vaste lasten en lopende verplichtingen uit het vrij te laten bedrag
dienen te worden voldaan (huur, gas, water, elektra, verzekeringen etc.).
Alles wat u per maand boven het vrij te laten bedrag aan inkomsten ontvangt, dient u af te dragen.
Schulden
Schulden van vóór de datum van uw toelating tot de WSNP (datum vonnis) dienen te worden
aangemerkt als “oude” schulden. Ten aanzien hiervan mag u niet meer afbetalen. Hieronder vallen
uiteraard ook schulden aan familie en vrienden.
Tijdens de schuldsaneringsregeling mogen geen nieuwe schulden gemaakt worden. Het is aldus van
groot belang dat u vaste lasten, zoals huur, gas, water en elektra en verzekeringen e.d. tijdig betaalt.
Beslag
Vanaf de datum van toelating tot de WSNP vervallen alle beslagen van rechtswege. Aldus zal de
bewindvoerder, in het geval er sprake is van beslag, ervoor zorg dragen dat de beslagen worden
opgeheven (door de betreffende beslaglegger).

Verplichtingen tijdens de WSNP
Informatieplicht
U dient de bewindvoerder voortdurend en uit eigen beweging (er moet niet altijd om verzocht te
worden) alle benodigde en van belang zijnde informatie aan te leveren. De bewindvoerder dient hier
niet altijd om te hoeven verzoeken. U behoort aldus zelf na te gaan of de betreffende
stukken/informatie en/of gegevens al dan niet voor de uitvoering van de schuldsaneringsregeling van
belang zijn. U kunt en mag er niet van uit gaan dat de postblokkade de bewindvoerder in alle
benodigde informatie voorziet.
Gedurende de schuldsaneringsregeling dient u maandelijks een opgave te doen aan de
bewindvoerder van uw financiële gegevens en (voor zover van toepassing) overzichten van de door
u verrichte sollicitaties. Zo dient u maandelijkse (a) specificaties toe te zenden van uw inkomsten
(salaris en/of uitkering), (b) kopieën/uitdraaien van uw bankafschriften/banktransacties, (c)
sollicitatieoverzichten.
Inspanningsverplichting
Gedurende de schuldsaneringsregeling mag u geen voltijdsopleiding volgen of als zelfstandig
ondernemer een eigen bedrijf exploiteren. U dient volledig beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt
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en u dient zich in dat kader maximaal in te spannen om in loondienst zo veel mogelijk inkomen te
genereren. Indien u aldus niet werkt, dient u te solliciteren (tenminste 4 x per maand en op
bestaande vacatures!). Er dient daarbij gesolliciteerd te worden naar werk voor tenminste 36 uren
per week. Indien er aldus parttime wordt gewerkt, dient er aanvullend gesolliciteerd te worden voor
de aanvullende aantal uren.
Van de sollicitatieactiviteiten dient u maandelijks een overzicht te zenden naar de bewindvoerder .
Op verzoek zult u ook (sollicitatie)brieven moeten kunnen overleggen en/of bijvoorbeeld afwijzingen
op uw sollicitaties.
Arbeidsongeschiktheid
Indien u (volledig) arbeidsongeschikt bent, geldt het bovenstaande niet voor u (voor de duur van de
arbeidsongeschiktheid).
Indien u overigens in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) bent vrijgesteld van de
arbeidsverplichting op andere gronden dan volledige arbeidsongeschiktheid, zijn de bewindvoerder
en de rechter-commissaris hier niet aan gebonden. Indien u toch van mening bent niet te kunnen
werken, dient u stukken te overleggen waaruit het een en ander blijkt (medische stukken van
bijvoorbeeld uw arts). Op grond daarvan zal de rechter-commissaris dienen te beslissen omtrent een
eventuele (gedeeltelijke) ontheffing (alleen onder bijzondere omstandigheden).
Opgemerkt zij in dat kader dat NIET de bewindvoerder dergelijke stukken en/of een afschrift van
uw medisch dossier dient op te vragen. Conform artikel 456 van de wet Wgbo (Burgerlijk Wetboek
7/afdeling 5 betr. de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) heeft een patiënt immers
het recht kennis te nemen alsook een afschrift te ontvangen van de bescheiden bevattende diens
medische (behandel)gegevens, waarover de betreffende hulpverlener/arts beschikt.
Nieuwe schulden
U mag tijdens de schuldsaneringsregeling géén nieuwe schulden maken. Indien u meent niet in staat
te zijn uw eigen financiën te beheren, dan dient u budgetbeheer of andere hulp te zoeken en in te
schakelen. Het laten ontstaan van nieuwe schulden kan immers aanleiding zijn voor een tussentijdse
beëindiging van uw schuldsaneringsregeling, wat betekent dat uw regeling beëindigd zou worden
ZONDER de verlening van een schone lei.
Schone lei
Als u gedurende de schuldsaneringsregeling aan alle verplichtingen heeft voldaan , zal de rechtbank
aan het einde van de looptijd (bij vonnis) uitspreken dat u een schone lei wordt verleend. Dat
betekent dat de schuldeisers niet meer de betaling van openstaande (oude) schulden kunnen
afdwingen. Door de beëindiging van uw schuldsaneringsregeling zal een vordering, ten aanzien
waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, niet langer afdwingbaar zijn (onverschillig of de vordering
al dan niet is ingediend en geverifieerd).
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