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Onderwerp: steeds minder banken bieden boedelrekeningen aan – afhandeling
faillissement en Wsnp in gevaar
Geachte leden van de commissie Financiën,
Begin dit jaar zijn curatoren en bewindvoerders Wsnp geconfronteerd met het besluit
van de Kasbank om niet langer boedelrekeningen aan te bieden. En nu begint ook de
Rabobank haar arrangementen voor boedelrekeningen op te zeggen. Het is niet
onwaarschijnlijk dat andere banken binnenkort volgen, gezien hun terughoudende
reactie op aanvragen voor nieuwe arrangementen. ING en Volksbank hebben al
aangegeven hierin geen rol te willen spelen. De maatschappelijke gevolgen zijn
verstrekkend: de afwikkeling van wettelijke schuldsaneringen en faillissementen
worden daarmee onmogelijk.
Bij elk faillissement en elke Wsnp-regeling is een boedelrekening nodig. Een rekening
die buiten het bereik van de schuldenaar staat waarop de liquide gemaakte activa en de
aflossingscapaciteit wordt gestort. De benoemde curator of bewindvoerder is onder
toezicht van de rechtbank als enige bevoegd om over het saldo te beschikken. Het is
onmogelijk om zonder een dergelijke rekening een faillissement of schuldsanering af te
handelen.
Een curator of bewindvoerder heeft doorgaans een samenwerking met één bank voor
alle boedelrekeningen. Vaak kregen curatoren en bewindvoerders ook de
boedelrekening aangeleverd door de rechtbanken, die arrangementen met aanbieders
hadden. Deze werkwijze wordt nu onmogelijk.
Banken noemen de toegenomen regelgeving als reden voor hun terughoudendheid.
Zoals de verscherpte voorschriften op het gebied van NYC (Know Your Customer) en
andere regelgeving ter voorkoming van financiële fraude, witwassen en financiering van
terrorisme. Banken zouden de schuldenaar moeten controleren voordat ze een
boedelrekening mogen openen. Ook het wegvallen van een verdienmodel door de lage of
negatieve rentestand zal de populariteit van dit product niet vergroten.
Boedelrekeningen zijn echter van groot maatschappelijk belang: faillissementen en
Wsnp-regelingen kunnen zonder boedelrekeningen niet worden uitgevoerd.

Rabobank stelt overigens wel bereid te zijn boedelrekeningen te openen voor
schuldenaren die al bij de Rabobank bankieren. Als deze werkwijze navolging
krijgt, heeft dat tot gevolg dat een curator of bewindvoerder voor iedere sanering
de huisbank van de schuldenaar moet achterhalen om per individueel dossier afspraken
te maken. Deze werkwijze is praktisch onuitvoerbaar en staat volstrekt niet in
verhouding tot de vaste vergoeding voor bewindvoerders. Een bewindvoerder moet
kunnen samenwerken met één bankinstelling voor het openen van boedelrekeningen.
De beroepsverenigingen van Wsnp bewindvoerders en curatoren hebben hierover
overleg gevoerd met De Nederlandse Bank en met de Nederlandse Vereniging van
Banken en de banken in dit overleg opgeroepen hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen. Helaas is aan deze oproep geen gehoor gegeven.
Daarom wenden wij ons nu tot u. Wij vragen u dit onderwerp te agenderen en te zorgen
dat banken worden verplicht boedelrekeningen af te geven, zodat faillissementen en
schuldsaneringen kunnen worden afgewikkeld. Dat is van groot maatschappelijk belang.
Wij zien uw reactie graag tegemoet en vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar voor een
nadere toelichting.
Met een vriendelijke groet,
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