
 

 De spelregels voor de schone lei  
U bent in de Wsnp gekomen. Waar krijgt u in de praktijk mee te maken?  

 

1. Uitspraak Wsnp  
 

De rechter spreekt de Wsnp uit en benoemt een rechter-commissaris en een bewindvoerder. De 

benaming voor u als schuldenaar in de Wsnp is saniet. De bewindvoerder houdt contact met u en 

met de schuldeisers en heeft het beheer over de zogeheten boedel. Als er bijzonderheden zijn kunt 

u die met de bewindvoerder bespreken. Als u er samen niet uitkomt kan iets worden voorgelegd 

aan de rechter-commissaris.  

De schuldeisers kunnen tijdens de Wsnp geen schulden met u verrekenen. U mag ook geen 

regelingen met hen treffen als u in de Wsnp zit. De Wsnp is de wettelijke schuldhulpverlening, 

wat inhoudt dat u wettelijke verplichtingen heeft. Deze verplichtingen worden ook wel ‘de 

spelregels voor de schone lei’ genoemd.  

 

2. Informatieplicht  

 

U bent verplicht de bewindvoerder zowel gevraagd als ongevraagd informatie te verstrekken die 

in het belang kan zijn voor uw Wsnp.  

 

3. Inspanningsplicht  

 

U bent verplicht om zo veel mogelijk geld in de boedel te sparen voor uw schuldeisers. Dit doet u 

bijvoorbeeld door:  

 goedkoper te gaan wonen;  

 inkomstenbelasting terug te vragen van de Belastingdienst;  

 als u werk heeft, dit proberen te behouden of een hoger loon te krijgen;  

 solliciteren als u minder dan 36 uur per week werkt .  

 

4. Sollicitatieplicht  
 

Zodra de Wsnp is gestart geldt voor u de sollicitatieplicht. Dit geldt voor iedereen, ongeacht een 

eventuele vrijstelling van de gemeente of het UWV.  

 U dient naar fulltime werk (36 uur per week) te solliciteren.  

 U dient minimaal 4 x per maand schriftelijk te solliciteren op een vacature (dus exclusief 

open sollicitaties).  

 U dient zich in te schrijven bij het UWV werkbedrijf en bij drie à vier uitzendbureaus.  

 U mag zich niet beperken tot het solliciteren naar vacatures op uw vakgebied of in uw 

eigen woonplaats.  

 U dient uw bewindvoerder te informeren, bij voorkeur via de web portal 

www.wsnpdata.nl en door middel van kopieën van sollicitatiebrieven, bewijs van 

inschrijving bij het UWV en uitzendbureaus.  

 Jonge kinderen, deelname aan een re-integratietraject, het volgen van een opleiding e.d. 

zorgen niet voor ontheffing van de sollicitatieplicht.  

 Indien u om medische redenen niet in staat bent om te werken dient u de bewindvoerder 

hiervan bewijsstukken aan te leveren en kan de rechter-commissaris eventueel beslissen u 

(tijdelijk) vrij te stellen van de sollicitatieplicht.  

 

  



5. Geen nieuwe schulden  
 

Het is strikt verboden om nieuwe schulden te maken tijdens de Wsnp. U moet zorgen dat uw 

kosten voor levensonderhoud worden betaald (huur, gas, water, elektrisch, 

ziektekostenverzekering e.d.). Als u uw rekeningen niet op tijd betaalt en dus een achterstand 

oploopt, wordt dit een nieuwe schuld genoemd wat voor de rechter-commissaris aanleiding kan 

zijn om uw schuldsanering te willen beëindigen zonder schone lei.  

 
6. Het vrij te laten bedrag (vtlb)  
 

Uw vtlb wordt zo spoedig mogelijk na aanvang Wsnp berekend. Het vtlb is het bedrag dat u 

maandelijks mag houden om van te leven. Het meerdere, de afloscapaciteit, dient u over te maken 

naar de boedelrekening. Telkens wanneer u een bedrag (welke vorm dan ook) ontvangt op uw 

rekening moet u dit via internet of schriftelijk doorgeven aan uw bewindvoerder. Tevens dient u 

ter onderbouwing hiervan elk half jaar een kopie van uw bankafschriften aan te leveren aan uw 

bewindvoerder. U ontvangt vervolgens een mail waarin staat gemeld of/wat u dient af te dragen 

aan de boedelrekening. Op de boedelrekening wordt gespaard voor uw schuldeisers en betaling 

van de kosten van bewindvoering. Na afloop van de Wsnp wordt het gespaarde geld in de boedel 

aan de schuldeisers betaald. U kunt ook zelf een vtlb-berekening maken. Het rekenmodel kunt u 

downloaden via www.wsnp.rvr.org.  

 

7. Uw geldzaken  
 

U kunt zelf uw geldzaken regelen en uw rekeningen betalen, tijdens de Wsnp blijft u daarvoor 

handelingsbekwaam. Ook kunt u dit laten doen door een inkomensbeheerder (budgetbeheer via 

KBNL of andere organisatie). Soms kan de gemeente iets voor u betekenen. U bent 

verantwoordelijk voor uw eigen geldzaken. Als u recht heeft op kinderbijslag komt dit meestal 

direct op uw eigen rekening.  

 

8. Postblokkade  
 

Omdat u in de Wsnp zit gaat alle post de eerste 13 maanden verplicht naar het kantoor van de 

bewindvoerder. PostNL dient te letten op achternaam en voorletter(s) van de geadresseerde, maar 

het kan voorkomen dat ook post van uw huisgenoten wordt doorgestuurd aan de bewindvoerder. 

De post komt met enige vertraging bij de bewindvoerder binnen, wordt geopend en dezelfde dag 

per mail aan u doorgestuurd. Op eventuele briefpost die u van de bewindvoerder ontvangt zit een 

sticker met de tekst: ‘Van bewindvoerder aan saniet’. De bewindvoerder ondertekent deze sticker.  

De postblokkade is o.a. bedoeld om er voor te zorgen dat u geen moeilijkheden meer krijgt met 

post van deurwaarders en incassobedrijven. Als u ondanks de postblokkade toch direct post van 

schuldeisers ontvangt, kunt u dit doorsturen naar de bewindvoerder.  

 

9. Bankblokkade  
 

Het feit dat u in de Wsnp bent gekomen wordt bekendgemaakt op internet. De meeste banken 

blokkeren dan de rekening. De bewindvoerder kan de blokkade opheffen als u hierom vraagt.  

 

10. De belasting  
 

De bewindvoerder doet geen belastingaangifte voor u en u dient ook zelf toeslagen aan te vragen 

indien u hier recht op heeft. Uiteraard kunt u iemand vragen belastingzaken voor u te regelen, 

maar u blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Wel dient u uw bewindvoerder een kopie van uw 

aangifte en aanslagen te verstrekken.  



De maandelijkse toeslagen ontvangt u zelf op uw eigen bankrekening, schuldeisers kunnen hierop 

geen beslag leggen. Voorlopige teruggaven en heffingskorting (ook nabetalingen van Toeslagen) 

vallen in de boedel, dus mag u in principe niet zelf behouden. U dient uw bewindvoerder direct te 

informeren indien u belastinggelden ontvangt.  

 
11. Toestemming rechter-commissaris  

 

Tijdens de Wsnp bent u niet beschikkingsbevoegd. Dat betekent dat u toestemming nodig heeft 

van de bewindvoerder en rechter-commissaris om bezit te verkopen of te verpanden. Ook mag u 

niet zonder toestemming een nalatenschap aanvaarden of een lening opnemen. Bij belangrijke 

zaken zoals verhuizing, ontslag e.d. moet u even overleggen met de bewindvoerder. U blijft wel 

handelingsbekwaam, dus u mag een arbeidsovereenkomst of een huurovereenkomst zelf tekenen, 

maar overleg van tevoren met uw bewindvoerder.  

 

12. Bezittingen  
 

Heeft u een auto dan wordt deze in principe verkocht als u in de Wsnp komt. Soms kan bij de 

rechtbank gevraagd worden of u uw auto mag houden. In de Wsnp kan verkoop van andere 

bezittingen ook verplicht worden door de bewindvoerder. Het geld is bedoeld voor de schuldeisers 

en gaat dan naar de boedelrekening bij de bewindvoerder. Indien de bewindvoerder voor u 

toestemming vraagt om bezittingen als een auto of woning te behouden, dan zal de bewindvoerder 

eerst opdracht geven tot taxatie. Kosten voor taxatie komen in dat geval voor rekening van uzelf, 

tenzij hiervoor voldoende saldo is op de boedelrekening.  

 

13. Duur van de Wsnp  
 

De Wsnp duurt in principe 3 jaar. Na 3 jaar kunt u met een schone lei verder: u bent vrij van 

schulden. Het gespaarde geld op uw boedelrekening bij de bewindvoerder wordt dan onder de 

schuldeisers verdeeld. Er zijn situaties waarbij de Wsnp korter duurt of anderszins beëindigd 

wordt. Bijvoorbeeld als er geld komt om tot een akkoord te komen met schuldeisers kan de Wsnp 

eerder beëindigd worden. Als u zich niet aan de regels van de Wsnp houdt, kan de Wsnp door de 

rechtbank zonder schone lei beëindigd worden.  

Enkele schulden worden door de Wsnp niet opgelost, bijvoorbeeld strafrechtelijke boetes bij het 

CJIB en schulden bij DUO. Na beëindiging van uw Wsnp kunt u de eerste 10 jaar niet weer een 

Wsnp aanvragen.  

 

14. BKR  
 

Diverse bedrijven melden u bij de BKR (Bureau Krediet Registratie) als u een schuld heeft. Na 

het einde van de Wsnp staat u nog 5 jaar geregistreerd. Als u daarna nog een registratie heeft voor 

een oude schuld kunt u het bedrijf wat u heeft aangemeld, aanschrijven om de registratie op te 

heffen. Meer informatie kunt u krijgen bij de bank of via www.bkr.nl. Uw bewindvoerder regelt 

niet de uitschrijving bij BKR.  

 

15. Opzeggen van overeenkomsten  
 

Lopende overeenkomsten (zoals abonnementen, bepaalde verzekeringen) kunnen bij aanvang van 

de sanering worden opgezegd door de bewindvoerder. De stelregel is dat wij zakelijke 

overeenkomsten opzeggen zonder overleg en privéovereenkomsten alleen opzeggen, nadat u ons 

hiertoe opdracht heeft verstrekt. U heeft de keuze. Als een overeenkomst niet wordt opgezegd, 

dan moet u de verplichtingen nakomen. Als u wenst dat een overeenkomst wordt opgezegd, dan 

dient u dit binnen een maand na aanvang van uw schuldsanering schriftelijk door te geven aan de 



bewindvoerder. Boven alles geldt dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het wel of niet opzeggen 

van een overeenkomst. Overeenkomsten die u aangaat nadat u in de sanering bent gekomen 

kunnen niet door de bewindvoerder opgezegd worden.  

 
16. Overeenkomsten en eigen woning  
 

Indien u een eigen woning heeft en gedurende de looptijd van de sanering (gedwongen) verhuist, 

bent u zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw contracten met bijvoorbeeld nutsbedrijven 

en verzekeringsmaatschappijen. Zo lang de woning niet is verkocht en geleverd blijft u zelf 

verantwoordelijk voor het nakomen van de financiële verplichtingen met betrekking tot de 

woning.  

 

17. Schuldenlijsten  

 

Bij elk verslag treft u een schuldenlijst aan van de tot dan toe geplaatste schuldvorderingen. Deze 

lijst is informatief. Enkele weken voor de verificatievergadering wordt de schuldenlijst met u 

besproken als de bewindvoerder dat nodig acht. Tijdens de verificatievergadering, doorgaans een 

halfjaar voor het einde van een schuldsanering, wordt de schuldenlijst definitief vastgesteld.  

 

18. Communicatie  
 

Van alle verslagen aan de rechtbank ontvangt u een kopie. Ook van brieven van de bewindvoerder 

aan de rechter-commissaris krijgt u een kopie, tenzij de brief vertrouwelijk is.  

Bureau Benedictus is tijdens kantoortijden bereikbaar. Uw vragen worden zoveel mogelijk 

afgewikkeld door de medewerkers van de bewindvoerder. Als de bewindvoerder op het moment 

dat u belt niet voor u beschikbaar is en de vraag niet anders opgelost kan worden, dan wordt een 

tijdstip aan u doorgegeven waarop u terug kunt bellen. Als u post opstuurt (of terugstuurt), 

vermeldt u dan duidelijk wat u van de bewindvoerder verwacht.  


