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01 - Van de redactie
Voor u ligt het eerste nummer van Wsnp
Periodiek van 2014!
Wij hebben weer een aantal mooie
artikelen in het tijdschrift kunnen opnemen:
drie artikelen handelen over de perikelen
bij het vaststellen van de looptijd van de
schuldsaneringsregeling en de nagekomen
baten en één artikel gaat over de voorlopige
voorzieningen en de dwangregeling.
Theo Pouw heeft een bijdrage geschreven
over de looptijd van de schuldsanering, met
name over de mogelijkheid tot verlenging van
de looptijd nadat de materiële looptijd van de
schuldsaneringsregeling is verstreken. Berend
Engberts schrijft ook een artikel over de termijn
van de schuldsaneringsregeling naar aanleiding
van een uitspraak van de Hoge Raad van 13
september 2013 (HR: 2013:699, NJ 2013/447).
De Hoge Raad heeft bepaald dat indien bij het
verzoek om omzetting vanuit een faillissement
naar de Wsnp tevens is gevraagd om de reguliere
termijn van de Wsnp te verkorten en dát
verzoek wordt afgewezen, tegen die beslissing
het rechtsmiddel van hoger beroep open staat.
Daarnaast hebben Christiane Koppelman en
Matthieu Verhoeven een interessant artikel
geschreven over de vraag of de termijn van de
schuldsaneringsregeling verlengd kan worden
wegens een nagekomen bate.
Berend Engberts schrijft daarnaast
een praktisch artikel over de voorlopige
voorzieningen en de dwangregeling. Hij merkt
op dat over de wijze van behandeling van
verzoeken om voorlopige voorzieningen of
dwangakkoorden te treffen door rechtbanken
niet veel bekend is. Eind 2011 hield Berend een
enquête onder de rechtbanken. In zijn artikel
geeft hij de uitkomsten van de enquête weer.

Op 21 december jl. heeft, in het kader van
het 10-jarig bestaan van de bewindvoerdersvereniging BBW, een feestelijke bijeenkomst
in Utrecht plaatsgevonden. Bob Wessels gaf op
die bijeenkomst een lezing over de toekomst
van schuldsanerings-bewindvoering. In dit
tijdschrift is een samenvatting opgenomen van
zijn voordracht. Wij sluiten af met een artikel
van Geert Benedictus over de relevantie van de
postblokkade in het huidige digitale tijdperk in
de rubriek Opinie.
Ten slotte treft u, zoals u van ons gewend
bent, een Actualiteitenrubriek en een
Rechtspraakrubriek aan.
Wij danken de externe auteurs hartelijk
voor hun bijdragen.
Wij hopen dat u met veel plezier ons
tijdschrift blijft lezen dit jaar!
De redactie
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08 - Nieuws in het kort
Ondernemen tijdens de Wsnp?
Er is een bedrijf dat mensen helpt om tijdens de schuldsanering toch een eigen onderneming
te starten, door als schijnwerkgever te fungeren. Zie: http://www.ondernemen-tijdensschuldsanering.nl Bij de redactie is niet bekend of en in hoeverre dit wordt toegestaan door
rechters-commissarissen.
Indexering uurtarief curator
Het basisuurtarief voor curatoren (in faillissementen) blijft in 2014 gelijk. Per 1 januari 2014 blijft
het basisuurtarief aldus € 200,-.
Indexering vergoeding Wsnp-bewindvoerder
De vergoedingen voor bewindvoerders zijn per 1 januari 2014 geïndexeerd. Het maandsalaris
is verhoogd van € 51,- tot € 51,50 of van € 61,50 tot € 62,00. Zie nader Stcrt. 2013, 35906 of:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-35906.html
Verkoop eigen woning door bewindvoerder
Recofa heeft besloten dat een bewindvoerder voor werkzaamheden betreffende de verkoop van
de woning van een schuldenaar in beginsel een vergoeding van € 1.000,- kan ontvangen, mits er
een boedelbijdrage van minimaal dat bedrag is bedongen bij die verkoop. Let hiervoor ook op het
opinie-artikel van Nelly van den Berg in het volgende nummer.
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