INFORMATIEBLAD WET WSNP-REGELING NATUURLIJKE PERSONEN
(WSNP)

Inleiding
Het slagen van de WSNP-regelingsregeling is uw eigen verantwoordelijkheid. Er wordt van u een actieve
houding verwacht bij het naleven van de hieronder genoemde verplichtingen. Dit betekent dat u zelf
het voortouw moet nemen bij het oplossen van problemen.
Duur
De rechtbank bepaalt hoe lang de WSNP-regeling duurt. De normale duur van de WSNP-regeling is
drie jaar, het maximum is vijf jaar, maar dat is enkel in zeer bijzondere gevallen.
Bewindvoerder en rechter-commissaris
Als de rechtbank u tot de WSNP-regeling toelaat, benoemt de rechtbank een bewindvoerder en een rechtercommissaris.
De bewindvoerder komt bij u op huisbezoek om u te informeren over de werkwijze van de WSNP. Wat
staat u te wachten en wat zijn uw verplichtingen. Gedurende dit bezoek bekijkt de bewindvoerder tevens
of u beschikt over bovenmatige boedel (bijvoorbeeld een auto die niet nodig is voor woon/werkverkeer,
antiek, caravan, etc.) die verkocht kan worden ten gunste van uw schuldeisers. Gedurende de looptijd
van de WSNP controleert uw bewindvoerder of u uw verplichtingen, voortvloeiend uit de wet, nakomt.
Ook beheert uw bewindvoerder de boedelrekening. U kunt bij de bewindvoerder terecht met vragen over
uw WSNP-regeling, maar de bewindvoerder is geen hulpverlener. U moet er zelf voor zorgen dat u al uw
zaken op orde heeft en houdt. Als u daarbij hulp of begeleiding nodig heeft dan zal die van een
gespecialiseerde hulpverlener (zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of budgetbeheerder)
moeten komen. Uw bewindvoerder kan u doorverwijzen naar de voor u juiste hulpverlener, maar de taak
van uw bewindvoerder gaat niet verder dan dat.
De rechter-commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. De bewindvoerder brengt elk half jaar een
verslag uit aan de rechter-commissaris. Schuldeisers ontvangen op verzoek een afschrift van dit verslag.
Informatieplicht
U moet de bewindvoerder direct alle informatie geven waar om gevraagd wordt. Daarnaast moet u de
bewindvoerder zelf ook die inlichtingen geven waarvan u weet of vermoedt dat deze voor het verloop van uw
WSNP-regeling van belang zijn, zoals bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen in uw thuis- of financiële situatie. U
bent verplicht om zich aan de aanwijzingen van de bewindvoerder te houden.
ln de maanden januari en juli dient u al uw financiële zaken bij de bewindvoerder aan te leveren. Dit zijn al
uw inkomsten en al uw uitgaven. U ontvangt in die maanden een formulier dat u volledig ingevuld en voorzien
van bewijsstukken van de ingevulde bedragen retour dient te sturen.
Post die u rechtstreeks van de Belastingdienst ontvangt dient u bij de bewindvoerder aan te leveren.
Inspanningsverplichting
U heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat u naast het op peil hebben en houden van uw
inkomen, zo veel mogelijk geld moet sparen ten behoeve van uw schuldeisers waaronder het
aanvragen van toeslagen, heffingskortingen en eventuele andere tegemo etkomingen.
U dient ook elk jaar belastingaangifte te doen.
Arbeids- en sollicitatieverplichting
Als u momenteel niet (fulltime) werkt, geldt voor u gedurende de schuldsaneringsregeling een
sollicitatieplicht. Of u van de gemeente een sollicitatieplicht heeft of niet, doet niet terzake. De
sollicitatieplicht houdt het volgende in.
1.

Tijdens de schuldsaneringsregeling mag u in beginsel niet een voltijdse opleiding volgen of
als zelfstandig ondernemer een eigen bedrijf exploiteren. U dient volledig beschikbaar te zijn
voor de arbeidsmarkt en zich maximaal in te spannen om in loondienst zoveel mogelijk te
verdienen ten behoeve van uw schuldeisers. Dit geldt alleen niet wanneer is vastgesteld dat

u volledig arbeidsongeschikt bent. Als u een bijstandsuitkering ontvangt en in het kader van
de Algemene Bijstandswet bent vrijgesteld van de arbeidsverplichting op andere gronden
dan volledige arbeidsongeschiktheid, zijn de bewindvoerder en de rechter-commissaris daar
niet aan gebonden; afhankelijk van de omstandigheden kan dan toch van u verlangd worden
dat u gaat werken. De sollicitatieplicht geldt ook als u kinderen onder de vier jaar heeft.
2.

Als u geen werk heeft dient u zelf actief werk te zoeken door u in te schrijven bij Werk.nl en
bij tenminste drie uitzendbureaus. Sollicitatie-inspanningen moeten aan de hand van brieven
aangetoond worden. U moet minimaal vier schriftelijke sollicitaties (exclusief open
sollicitaties) per maand doen. Van de verzonden sollicitatiebrieven dient u kopieën aan de
bewindvoerder te sturen (eens per maand en bij voorkeur per email). Als u mondeling
solliciteert moet u een stempel vragen van de (potentiële) werkgever. Ook dient u te zorgen
voor inschrijving bij Werk.nl. Kopieën van de inschrijvingen bij Werk.nl en de uitzendbureaus
moet u aan de bewindvoerder zenden (eveneens indien mogelijk per email). U moet elk
werkaanbod aannemen. Ook deeltijd werk dient u te aanvaarden omdat dat uw kansen op
de arbeidsmarkt en op een voltijdse baan kan vergroten. U dient volledig en actief mee te
werken aan inspanningen van de sociale dienst of andere instantie om uw kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten.

3.

Als u in deeltijd werkt en voltijds kunt werken of als u minder verdient dan gezien uw
opleiding/arbeidsverleden passend is, moet u solliciteren naar een betere baan.

4.

U mag zich bij het solliciteren naar vacatures niet beperken tot uw eigen vakgebied.

5.

U mag uiteraard ook open sollicitaties verrichten, maar deze sollicitaties dienen als
aanvullend te worden beschouwd naast de verplichte vier schriftelijke sollicitaties op een
vacature.

6.

Onder schriftelijk solliciteren wordt uiteraard ook verstaan het solliciteren op vacaturesites via
internet. U dient dan voor het versturen van de sollicitatie een printscreen te maken van uw
sollicitatie, waarin de motivatie voor de vacature staat opgenomen. Indien u geen printscreen
maakt en alleen volstaat met een mailbevestiging van uw internetsollicitatie, dan kunnen de
bewindvoerder en de rechter-commissaris niet controleren of u een goede gemotiveerde
sollicitatie heeft opgesteld. Dat u een goede gemotiveerde sollicitatie opstelt is van groot
belang, aangezien hiermee de kansen worden vergroot op het bemachtigen van een
betaalde baan. Wordt niettemin door u alleen een mailbevestiging van de sollicitatie aan de
bewindvoerder overhandigd, dan is de kans reëel dat deze sollicitatie niet wordt meegeteld
als verrichte sollicitatie.

7.

Deelname aan reïntegratietrajecten laat onverlet dat u zich zelfstandig dient in te spannen
om betaald werk te vinden.

8.

Het volgen van een opleiding, integratiecursus of andere cursus mag niet in de weg staan
aan het vervullen van/solliciteren naar fulltime werk.

9.

Als u werk heeft, dient u zich in te spannen dit te behouden.

10.

Een ontheffing als onder 1 genoemd wordt onder meer gegeven indien en voor zover u op
medische gronden niet in staat bent arbeid te verrichten.

11.

Indien u stelt arbeidsongeschikt te zijn, dient u een medische verklaring of keuringsrapport te
overleggen waaruit uw arbeidsongeschiktheid blijkt. Mogelijk kan uw specialist één en ander
op papier zetten wanneer u niet over een verklaring of keuringsrapport beschikt. Als u niet
over deze stukken beschikt en aannemelijk is dat sprake is van medische omstandigheden
die de (mate van) arbeidsgeschiktheid beïnvloedt, dient u zich in overleg met (en in opdracht
van) uw bewindvoerder door een arts te laten keuren. De kosten daarvan komen ten laste

van de boedel of, als de boedel ontoereikend is, ten laste van de staat. Deze laatste optie
heeft – gezien de bijkomende kosten – niet de voorkeur.
Vrij te laten bedrag (afdrachtplicht)
De rechter-commissaris bepaalt welk deel van uw inkomen u mag houden. Dit heet het vrij te laten
bedrag (VTLB). Alles wat u per maand boven dit bedrag aan inkomsten ontvangt, moet u aan de
boedel afdragen. De bewindvoerder zal het geld verzamelen op een boedelrekening, om aan het
eind van de WSNP-regeling zoveel mogelijk aan de crediteuren te kunnen betalen. Wanneer uw
boedelrekening dat toelaat, zal ook het salaris van uw bewindvoerder hiervan worden betaald. U
blijft zelf verantwoordelijk voor afdracht aan de boedel.
Beslag
Als er beslag is gelegd op uw salaris, uitkering, belastingteruggave of toeslag, zal de bewindvoerder
ervoor zorgen dat dit beslag wordt opgeheven.
Bezittingen
U mag tijdens de WSNP-regeling geen goederen verkopen of weggeven. Ook mogen er geen
grote geldbedragen van uw bankrekening worden opgenomen zonder toestemming van de
bewindvoerder. U bent verplicht waardevolle roerende zaken bij de bewindvoerder te melden. Onder
waardevolle roerende zaken wordt onder andere verstaan (maar niet uitsluitend): auto, caravan,
levensverzekeringen, spaarvoorzieningen, antiek, vorderingen en sieraden. De
bewindvoerder kan een eigen huis of bovengenoemde spullen van waarde verkopen. Uw normale
inboedel mag u gewoon houden.
Verhuizen
Verhuizen mag u alleen met toestemming van de rechter-commissaris. Wanneer u van plan bent om
te gaan verhuizen dient u dit ruim van te voren met de bewindvoerder te bespreken. U dient
gegevens aan de bewindvoerder te verstrekken over de reden van uw verhuizing, de kosten die de
verhuizing met zich meebrengt en hoe u die kosten gaat voldoen, de nieuwe huurprijs en de
mogelijkheid voor huurtoeslag bij uw nieuwe huurprijs.
Eindejaarsuitkering, dertiende maand, tantième of andere uitkeringen
Indien u recht heeft op één van bovenstaande uitkeringen dient u er rekening mee te houden dat
deze uitkering volledig naar de boedelrekening dient te worden overgemaakt.
Vakantiegeld
Een bepaald deel van het vakantiegeld mag u zelf houden. Hoeveel dat is, is berekend in uw
VTLB. U dient een loon- en/of uitkeringsspecificatie te verstrekken waaruit de bewindvoerder kan
opmaken hoeveel vakantiegeld u heeft ontvangen.
Op vakantie
Indien u op vakantie wilt dient u hiervoor toestemming te vragen aan de bewindvoerder. De
bewindvoerder zal u vervolgens vragen waar u heen wilt gaan en voor hoe lang en hoe u deze
vakantie zult bekostigen. Wanneer u de toestemming van de bewindvoerder heeft verkregen mag u
op vakantie gaan.
Schulden
Tijdens de WSNP-regeling mag niet worden afbetaald op oude schulden, dus op schulden van vóór
uw toelating tot de WSNP (tenzij hierover met de bewindvoerder afspraken zijn gemaakt). De
vaste lasten zoals huur, gas en elektra, verzekeringen etc. moeten op tijd worden betaald. Tijdens
de WSNP-regeling mag u geen nieuwe schulden maken. U kunt verplicht worden om
budgetbeheer of andere hulp te regelen, of tijdens de WSNP-regeling in stand te houden.
Postblokkade
Bij het begin van de WSNP-regeling wordt voor een periode van tenminste dertien maanden een
postblokkade op uw adres gelegd. De voor u bestemde post wordt eerst naar het kantoor van

uw bewindvoerder gestuurd, wat tot vertraging van ontvangst leidt. Elke vrijdag wordt de post aan u
doorgezonden. De envelop wordt voorzien van een sticker met de tekst `van de bewindvoerder aan
saniet' en de handtekening van uw bewindvoerder. Indien u spoedeisende zaken verwacht kunt u dit
aangeven bij de bewindvoerder. U kunt dan regelmatig informeren of het poststuk al is aangekomen.
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij uzelf. Indien u toch rechtstreeks post ontvangt bent u
verplicht hier meteen melding van te maken bij de bewindvoerder.
Wanneer u een beschermingsbewindvoerder heeft dan wordt uw post (op vrijdag) naar uw
beschermingsbewindvoerder gestuurd. Uw beschermingsbewindvoerder ontvangt een enveloppe
met de handtekening van uw WSNP-bewindvoerder, om uw post zo nodig aan u door te sturen.
Gemeentelijke belastingen
Tijdens de WSNP kunt voor u de aanslag Gemeentelijke Belastingen kwijtschelding aanvragen.
Heeft u voldoende inkomen, dan zal er geen kwijtschelding worden verleend. Wanneer aan
bepaalde voorwaarden is voldaan, dan kan aanslag uit de boedel worden voldaan. Als deze situatie
zich voordoet, kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder.
Advertentie
De toelating in de WSNP-regeling en het einde ervan worden op internet en in de Staatscourant
geplaatst. Op internet (www.rechtspraak.nl) krijgt iedereen die bijvoorbeeld uw naam en adres intoetst,
te zien dat de WSNP-regeling op u van toepassing is.
Aanbieden akkoord
In de wettelijke WSNP-regelingsregeling is het voor u mogelijk om de crediteuren een akkoord aan
te bieden. U biedt dan op enig moment in de WSNP aan uw crediteuren een bedrag aan dat normaal
gesproken aan het einde van uw WSNP-regelingsregeling beschikbaar zal zijn. De crediteuren
kunnen vervolgens vóór of tegen het akkoord stemmen en bij een meerderheid van de stemmen zal
het akkoord worden aangenomen. De WSNP-regelingsregeling duurt in dat geval geen drie jaren,
maar tot het moment dat het akkoord is aangenomen. U biedt zelf het akkoord aan uw crediteuren
aan. Uw bewindvoerder zal u op verzoek de benodigde stukken en informatie verstrekken. Voor
meer informatie hierover kunt u kijken op www.bureauwsnp.nl.
Klachten
Wanneer u een inhoudelijke klacht heeft over uw dossier dan kunt u zich wenden tot de rechtercommissaris. Heeft u een klacht over het functioneren van uw bewindvoerder (of diens
kantoorgenoten) dan kunt u uw klacht (volgens de klachtenregeling bewindvoerders WSNP II) bij
de directie van het kantoor van uw bewindvoerder neerleggen. Uitgebreide(re) informatie
hierover vindt u op www.bureauwsnp.nl.
'Schone lei'
Als u uw verplichtingen uit de WSNP-regeling nakomt, krijgt u na afloop van de WSNP-regeling een
zogenaamde 'schone lei'. Dit betekent dat u niet langer verplicht bent om op schulden te betalen die u op het
moment van toelating had. Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de WSNP-regeling op verzoek
van de bewindvoerder, een crediteur of de rechter-commissaris tussentijds worden omgezet in een
faillissement. Ook kan de rechtbank besluiten u (aan het einde van de WSNP-regeling) de 'schone lei' te
onthouden. ln beide gevallen blijft u met de schulden zitten. De WSNP is een laatste kans om van uw schulden
af te komen. Na beëindiging van uw WSNP mag u binnen tien jaar niet weer worden toegelaten tot deze
regeling.

