
Problematische schulden 
oplossen met de Wsnp 

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Op weg 
naar een 

schone lei



Hoe komt u in de Wsnp?
Stuur samen met uw schuldhulpverlener een aanvraag  
aan de rechtbank 
De rechter controleert of:
•  de schuldhulpverlener heeft onderzocht of een minnelijke 

schuldregeling mogelijk was;
•  de schulden te goeder trouw zijn ontstaan;
•  u niet al in de Wsnp zit;
•  u de laatste 10 jaar niet in de Wsnp heeft gezeten;
•  u zich wilt houden aan de regels van de Wsnp;
•  u zich maximaal wilt inzetten om schuldeisers terug te betalen.

Wat mag u niet doen?
•  Nieuwe schulden maken.
•  Zélf afspraken maken met 

schuldeisers.
•  Dingen doen waar de schuld

eisers nadeel van hebben.

Wat moet u wel doen?
•  Fulltime werken of solliciteren 

naar fulltime werk (behalve als u 
arbeidsongeschikt bent).

•  Uw bewindvoerder informeren 
over veranderingen, zoals 
een erfenis, nieuwe baan of 
scheiding.

•  Toestemming vragen als u  
wilt verhuizen.

•  Werken aan het probleem 
waardoor u in de schulden  
bent gekomen.

•  Sparen voor schuldeisers.

 De Wsnp  
duurt 3 jaar 

Dit kan verlengd 
worden tot 

maximaal 5 jaar.



Wat doet de Wsnp-bewindvoerder?
De Wsnp-bewindvoerder:
•  komt bij u op huisbezoek;
•  controleert of u zich aan de regels houdt;
•  houdt de rechtbank op de hoogte van hoe het gaat;
•  heeft contact met de schuldeisers;
•  berekent het vrij te laten bedrag;
•  zorgt voor de boedelrekening;
•  ontvangt uw post de eerste 13 maanden;
•  regelt de verkoop van uw auto als 

u die heeft en de auto niet nodig 
heeft voor werk of zwaarwegende 
gezondheidsredenen.

In de tussentijd stopzetten?
Houdt u zich niet aan de 
afspraken en de verplichtingen?
Dan kan de rechter de Wsnp 
stopzetten. Uw schuldeisers 
kunnen weer beslag laten leggen 
op uw loon, uitkering of spullen.

Uitzonderingen schone lei!
Voor bepaalde schulden bij  
DUO en het CJIB krijgt u géén 
schone lei. 

 Heeft u in de Wsnp gezeten? 
Dan kunt u 10 jaar geen gebruik 
maken van deze regeling.

Let op! 
De Wsnp 

bewindvoerder is géén 
hulpverlener.  

Hij/zij kan u wel 
doorsturen naar 
passende hulp.



Meer weten? 
 Wilt u meer weten over de Wsnp en schulden regelen? 
Neem dan een kijkje op: 
•  www.rechtwijzer.nl/schulden 
•  www.rechtspraak.nl/onderwerpen/schulden/ 

wetschuldsaneringnatuurlijkepersonen
•  www.nibud.nl
•  zoek naar “hulp bij schulden” op de website van uw 

eigen gemeente
•  meer informatie over de minnelijke schuldregeling: 

www.nvvk.nl/minnelijkeschuldhulpverlening

De helpdesk van Bureau Wsnp  
(voor vragen over de Wsnp) is  
iedere werkdag bereikbaar. 

088 - 787 19 10

U kunt ook emailen: 
infowsnp@rvr.org

www.rechtwijzer.nl/schulden

http://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Schulden/Wet-schuldsanering-natuurlijke-personen
http://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Schulden/Wet-schuldsanering-natuurlijke-personen


Gegevens bewindvoerder Afspraken

Naam

Email

Telefoon

Wat kunt u verwachten in de Wsnp?

Maand 14

Maand 18

Maand 36

Eindzitting schone lei
De schone lei geldt voor bijna alle 
schulden die u had vóór de Wsnp. 

De schulden bestaan nog wel, maar u 
hoeft ze niet meer te betalen 

(meer informatie over uitzonderingen; 
zie achterzijde van deze folder). 

Is iemand anders ook aansprakelijk? 
Die kan nog wel worden 

aangesproken. 

Postblokkade start
Bewindvoerder opent post en stuurt 
deze aan u door. De postblokkade 

duurt 13 maanden.

Moet u solliciteren?
• Bewaar kopieën

• Stuur kopieën door
   naar bewindvoerder

Bewindvoerder 
maakt 3e verslag 
voor rechtbank
• Nieuwe versie VTLB
• U krijgt een kopie

Postblokkade
wordt stopgezet

Ná 13 maanden  
wordt de postblokkade 

opgeheven

Huisbezoek bewindvoerder
• Legt regels uit

• Maakt afspraken met u
• Bespreekt mogelijke verkoop 

van uw auto of andere waardevolle 
bezittingen

U maakt voor het 
eerst boedelbijdrage 

(=geld) over
Of u controleert dat uw 

beschermingsbewindvoerder 
dit heeft gedaan

• Naar de boedelrekening
• Dit doet u iedere maand

Bewindvoerder 
maakt 2e verslag 
voor rechtbank
• Nieuwe versie VTLB
• U krijgt een kopie

Stuur naar
bewindvoerder

• Loonstrook
• Uitkeringsspecificatie

• Bankafschriften
• Andere relevante gegevens

Bewindvoerder 
maakt 1e verslag 
voor rechtbank

• Berekent VTLB
• U krijgt een kopie

Kunt u niets 
a�ossen?

Blijft dat zo door gezondheid 
of leeftijd? Misschien is 

verkorte Wsnp mogelijk! 
Vraag uw bewindvoerder 

hiernaar.

Startdatum: ...................................

Maand 6/7

Maand 12Maand 13

Maand 1

Maand 2

Tip
Bewaar het

vonnis 
goed!

Niet
vergeten

Maak iedere maand 
uw boedelbijdrage
over naar boedel

rekening.

Let op!
Verandert er iets?
(bv. nieuwe baan, 
ontslag, scheiding?)

Meld dit zo snel 
mogelijk bij uw
bewindvoerder.

Bewaar 
het eind-

vonnis goed
Dit wordt maar 
1 x gegeven. 

Doe dit
iedere

maand!

Tot slot
Van het geld op de boedelrekening 

wordt het salaris van de 
bewindvoerder betaald en worden 
de schulden (gedeeltelijk) afgelost. 

Had u een BKRregistratie? 
Deze blijft na de Wsnp nog 

5 jaar zichtbaar. Dat kan het 
krijgen van een lening of 

hypotheek in de weg staan.

Wat is de 
boedelbijdrage?

Boedelbijdrage is alles 
wat u verdient boven 

het VTLB

€

Wat is het VTLB?
VTLB = Vrij Te Laten Bedrag. 
Dat is het bedrag wat u per 
maand mag houden en waar 

u uw vaste lasten van 
moet betalen.

Bewindvoerder 
maakt 4e verslag 
voor rechtbank
• Nieuwe versie VTLB
• U krijgt een kopie

Bewindvoerder 
maakt 5e verslag 
voor rechtbank
• Nieuwe versie VTLB
• U krijgt een kopie

Maand 24

Bewindvoerder 
maakt 6e verslag 
voor rechtbank
• Nieuwe versie VTLB
• U krijgt een kopie

Maand 30

Eindverslag
Bewindvoerder geeft 

advies aan rechtbank. 
Wel of geen schone lei?

U krijgt een kopie.

Maand 34

U heeft een sollicitatieplicht
• 4 x per maand schriftelijk solliciteren op bestaande vacatures

• Inschrijving bij UWV en minimaal 3 uitzendbureaus
• Stuur kopieën van sollicitaties naar bewindvoerder

• Kunt u niet werken door ziekte? Stuur daarvan een bewijs 
aan de bewindvoerder


