
CHECKLIST VERZOEKSCHRIFT WSNP voor schuldhulpverleners

phew, 
net op tijd

dwang
akkoord

Gemeenten
kunnen dit 
uitbesteden

Een rechter heeft 15 minuten om een verzoekschrift te beoordelen.  
Dus hoe completer hoe beter!

Heb je volgens het procesregelement gewerkt?
zie https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Procesreglement-
verzoekschriftprocedures-insolventiezaken-rechtbanken-2019.pdf  vanaf blz. 33

Zorg ervoor dat in ieder geval deze stukken aanwezig zijn:

¨¨ een kopie van een geldig legitimatiebewijs 

¨¨ een kopie van een geldig legitimatiebewijs van partner indien in gemeenschap van 

goederen getrouwd of geregistreerd partner

¨¨ Kopie van de akte huwelijkse voorwaarden (indien van toepassing)

¨¨ uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met vermelding van burgerlijke 

staat

¨¨ De meest recente versie van de 285-verklaring

¨¨ Loonstrook of uitkeringsspecificatie

¨¨ Indien aanwezig, specificaties en beschikkingen van schulden bij
 • Belastingdienst
 • UWV
 • CJIB
 • RDW

Klopt de schuldenlijst?

¨¨ Geen schulden bij deurwaarders, alleen OORSPRONKELIJKE schuldeisers

¨¨ Kloppen de ontstaansdata? 

Is het minnelijk traject volledig doorlopen?
Is een dwangakkoord overwogen?
(Zo ja, leg bij toelichting uit waarom dit geen optie was)

Heeft schuldenaar afgelopen 10 jaar niet in WSNP gezeten? 
Benadruk het belang van eerlijk zijn.  
Twijfel je? 
Laat schuldenaar uittreksel opvragen bij 
de rechtbank!

De stukken
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Voordat je begint

Heb je
al eerder in 

WSNP 
gezeten?

ja, maar dat
Zeg ik niet.

Straks gaat 
het niet
door!

Extra stukken gevraagd door de regionale rechtbank

¨¨ ....................................................................

¨¨ ....................................................................

naam client     dossiernummer 

naam SHV-er     direct telnr

Zorg dat bij gvg de 
partner meetekent!

Zorg ervoor 
dat deze 

stukken niet 
ouder zijn 

dan 1 maand!

TIP

TIP

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Procesreglement-verzoekschriftprocedures-insolventiezaken-rechtbanken-2019.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Procesreglement-verzoekschriftprocedures-insolventiezaken-rechtbanken-2019.pdf


Is er een tolk aanwezig?
Als rechter en schuldenaar elkaar niet kunnen verstaan, kan de rechter niet nagaan of 
de schuldenaar geschikt is. Zorg dus altijd voor een tolk als de schuldenaar niet goed 
Nederlands spreekt.

Is alles gekopieerd?
Alle stukken zijn in twee-voud toegevoegd bij het verzoek aan de rechtbank

Alles ingevuld? 
Maak een kopie en voeg die bij het 
verzoek aan de rechtbank.

Kun je mee naar de zitting?
In de praktijk blijkt dat de kans op toelating aanzienlijk toeneemt wanneer je als SHV-er 
aanwezig bent bij de zitting. 
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Tot slot

Heb je als SHV-er een toelichting geschreven?
Staat de volgende informatie erin:

¨¨ Hoe is het minnelijk traject verlopen, hield schuldenaar zich aan afspraken? 

In geval van geen minnelijk traject, waarom niet.

¨¨ Is budgetbeheer of beschermingsbewind opgestart?  

Zo ja, stuur de stukken BB mee.

¨¨ Wie betaalt dit?

¨¨ Onstaansdata schulden niet te achterhalen?  

maak een schatting en leg de oorzaak uit! (bv. dakloosheid)

¨¨ Waarom is er niet voor een dwangakkoord gekozen?

¨¨ Waarom kan deze schuldenaar het nu aan?

¨¨ In geval van twijfel over goeder trouw bij het ontstaan van de schulden? 

Bekijk of de hardheidsclausule kan worden ingezet.

Heeft de schuldenaar een toelichting geschreven?
Staat daarin antwoord op de volgende vragen:

¨¨ Waardoor zijn de schulden ontstaan?

¨¨ Was er sprake van een bepaalde gebeurtenis? Zo ja, wanneer speelde dat?

¨¨ Wat is er al gedaan ivm de sollicitatieplicht?

¨¨ Waarom is schuldenaar nu klaar voor WSNP?
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Toelichting

De stukken vervolg

Wat is je 
Bankrekening

nummer?
Uhh...
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Wees feitelijk 
en neutraal!

Bel bij vragen 
Bureau Wsnp 
088-7871910

of mail
infowsnp@rvr.org

Indien van toepassing

¨¨ Verklaring van arbeidsongeschiktheid

¨¨ Verklaring van behandelaar in verband met verslavings- of psychische problemen

¨¨ In geval van (ex) ondernemer: jaarstukken laatste 3 jaar en uittreksel KvK

TIP

TIP

CHECKLIST VERZOEKSCHRIFT WSNP voor schuldhulpverleners (vervolg)

mailto:infowsnp@rvr.org
https://www.schouderseronder.nl/
https://www.bureauwsnp.nl/

