
 

 

Procestoelichting oplossen WSNP-boedels 

Opgesteld door Belastingdienst/Toeslagen i.s.m. de BBW, op 11 augustus 2021. 

Context 

Als onderdeel van de Hersteloperatie van ouders die gedupeerd zijn door de 

Toeslagenaffaire, is besloten ouders die in een schuldsaneringstraject zitten (de WSNP of 

de MSNP) zo snel mogelijk te helpen deze trajecten te verlaten. 

Om dit mogelijk te maken is een beleidsbesluit genomen 

(https://wetten.overheid.nl/BWBR0045191/2021-06-02). Om uitvoering te geven aan dit 

beleidsbesluit is een uitvoeringsproces ingericht en een loket ingericht bij de 

belastingdienst (Postbus 100 bij CAP inning). 

Het uitvoeringsproces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:  

• Bewindvoerders/schuldhulpverlener kunnen een (bij WSNP door de rechter) 

geverifieerde schuldenlijst indienen bij CAP inning.  

• Het loket bij de belastingdienst geeft binnen vier weken een beschikking af  

• Binnen vier weken na het afgeven van de beschikking betaalt de belastingdienst 

de openstaande schulden uit aan de bewindvoerder/schuldhulpverlener.  

• De bewindvoerder/schuldhulpverlener betaalt vervolgens de schuldeisers.  

Daar tegelijkertijd met de uitvoering van bovenstaande proces is begonnen met het 

kwijtschelden van publieke schulden, is een goede afstemming tussen beide processen 

cruciaal.  

In deze instructie wordt toegelicht hoe het proces is vormgegeven zodat er een goede 

afstemming plaatsvindt tussen het kwijtschelden van de publieke schulden en het 

afbetalen van overige schulden in schuldsaneringstrajecten. Tevens is opgenomen hoe 

bewindvoerders hun salaris kunnen declareren. 

Procesbeschrijving oplossen WSNP-trajecten 

In de basis is het proces van oplossen WSNP-trajecten er één van vier stappen: 

1. De bewindvoerder dient een verzoek tot betaling van de schulden op grond van 

het Besluit compensatie schuldentrajecten in. Daartoe stuurt hij aan de 

Belastingdienst/Toeslagen de lijst van erkende vorderingen, een schuldenlijst in 

Excel en een salarisverzoek. Hij stuurt deze stukken via email 

(cap.uht.wsnp.msnp@belastingdienst.nl) naar CAP Inning. 

2. De publieke schuldeisers zijn druk bezig met het kwijtschelden van publieke 

schulden ouders in een WSNP (of MSNP) traject. 

3. Het team van CAP Inning controleert bij de bewindvoerder of de publieke schulden 

zijn kwijtgescholden en stelt een beschikking op voor de rest van de openstaande 

schulden. Daarna zal de betaling volgen. 

4. De bewindvoerder heeft zowel de bevestiging van publieke kwijtschelding, als de 

betaling voor de overige schulden ontvangen. De bewindvoerder betaalt 

schuldeisers, keert het gespaarde bedrag in de boedel uit aan de gedupeerde 

ouder en verzoekt de rechtbank het WSNP-traject te beëindigen.  
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Omdat stap 2 nog niet is afgerond, kunnen we er tegenaan lopen dat een bepaalde 

schuld nog niet is kwijtgescholden door een publieke schuldeiser op het moment dat stap 

3 plaatsvindt. In die gevallen volgt het team van Cap Inning het onderstaande proces. 

Procesbeschrijving coördinatie kwijtschelding / WSNP (stap 2 en 3) 

Omdat we weten dat kwijtschelding niet altijd op tijd zal hebben plaatsgevonden, is 

coördinatie tussen CAP Inning, bewindvoerder en publieke schuldeiser noodzakelijk. CAP 

Inning is verantwoordelijk voor dit proces, waarbij de volgende stappen gevolgd worden: 

i. CAP Inning ontvangt de schuldenlijst en neemt contact op met de bewindvoerder 

om te controleren of publieke kwijtschelding heeft plaatsgevonden. 

a. Zo ja: gaan we verder met stap 3 en volgt de beschikking en betaling. 

b. Zo nee: wordt de coördinatie vervolgd. 

ii. CAP Inning neemt contact op met de publieke schuldeiser en vraagt of 

kwijtschelding al heeft plaatsgevonden, of wanneer kwijtschelding dan zal 

plaatsvinden. Hierbij is met de publieke schuldeisers afgesproken dat zij waar 

nodig dossiers met prioriteit zullen behandelen, zodat de afgesproken termijnen 

zoals opgenomen in het beleidsbesluit (4 weken vanaf indienen schuldenlijst tot 

versturen beschikking, 8 weken vanaf indienen schuldenlijst tot betaling) behaald 

kunnen worden. 

Proces voor declareren salaris 

De betaling aan de bewindvoerder bevat, naast het bedrag voor de openstaande 

schulden zodat de bewindvoerder de schuldeisers kan uitbetalen, ook het salaris voor de 

bewindvoerder. De bewindvoerder gebruikt het Formulier Verzoek berekening vergoeding 

en vaststelling salaris van de Raad voor Rechtsbijstand voor het opstellen van de 

declaratie (https://www.rechtsbijstand.nl/wsnp-formulieren/salarisformulier). De 

specificaties voor het salaris kunnen door de bewindvoerder worden ingediend bij CAP 

Inning. 

Onderdelen van het salaris die mogen worden opgevoerd zijn: 

- Het reguliere salaris bewindvoerder over de volledige looptijd van de 

schuldsaneringsregeling 

- 4 uur extra salaris voor de complexiteit van de afwikkeling (€ 543,00 ex BTW) 

- Indien van toepassing extra salaris voor de behandeling van een hoger beroep (€ 

984,46) en de verkoop van een woning (€ 1.210,00) 

- De kosten van het griffierecht voor het ter inzage leggen van de slotuitdelingslijst 

(€ 657,00 p.p.) 

- De kosten van medische keuringen die ten laste van de boedel zijn gegaan 
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Als u naar aanleiding van deze procesbeschrijving nog vragen heeft, kunt u die stellen via 

het emailadres secretariaat@bbwsnp.nl van de BBW. Vermeld in uw email een mobiel 

telefoonnummer, zodat Hans Lagendaal, voorzitter van de BBW, indien nodig direct 

contact met u kan opnemen. U kunt in uw email ook aangeven dat u uw vraag 

telefonisch wilt toelichten, ook dan volgt telefonisch contact. De BBW legt uw vragen 

vervolgens waar nodig voor aan de werkgroep die zich met de uitvoering van dit proces 

bezighoudt. 

Daarnaast kunt u zich met vragen ook wenden tot Bureau WSNP. 
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