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“Mr. E.D. van Tellingen is advocaat bij Wienen &
van Tellingen Advocaten, gevestigd in het centrum van
Almere (Schoutstraat 51, 1315 EW). Nadere informatie
over het kantoor kunt u lezen op: www.wvtadvocaten.nl
of u kunt bellen met 036 - 82 00 322 of e-mailen naar
vantellingen@wvtadvocaten.nl”

Aanvraag Schuldsanering/WSNP afgewezen of
tussentijds beëindigd? Snel in hoger beroep!
Afwijzing:
Onder bepaalde omstandigheden
zal u niet tot de schuldsanering
(WSNP) worden toegelaten. Zo
zal een afwijzing volgen indien u
geacht wordt om uw schulden
door te kunnen betalen of als er
een grote kans is dat u tijdens de
schuldsanering de schuldeisers
zal benadelen of uw verplichtingen niet na zal komen.
Ook indien aannemelijk is dat u
ten aanzien van het ontstaan of
onbetaald laten van de schulden niet te goeder trouw bent
geweest, kan toegang afgewezen
worden. Een voorbeeld is de situatie dat u een schuld heeft opgebouwd als gevolg van torenhoge
telefoonrekeningen. Evenmin bent
u te goeder trouw geweest als u
leningen bent aangegaan zonder
dat er een realistische verwachting was dat u de leningen zou
kunnen aflossen.
Tussentijdse beëindiging:
Het is ook mogelijk dat de WSNP
tussentijds wordt beëindigd. De
rechter-commissaris, bewindvoerder, of één of meerdere

schuldeisers kunnen een dergelijk
verzoek doen als u bijvoorbeeld
niet aan de informatieverplichting
voldoet, bovenmatige schulden
laat ontstaan of u uw schuldeisers
probeert te benadelen. Bent u
echter niet of nauwelijks verwijtbaar of is de verwijtbaarheid niet
goed vast te stellen, dan kan de
rechter daarin aanleiding vinden
om het tekort schieten door u in
een verplichting uit de schuldsaneringsregeling van geringe betekenis te achten en u dat niet toe
te rekenen.
Hoger beroep:
In al deze gevallen (afwijzing en
hoger beroep) zal de rechtbank
een beslissing nemen. De uitspraak wordt vastgelegd in een
vonnis. Tegen dit vonnis kan binnen acht dagen na het vonnis
hoger beroep worden ingesteld.
Ons kantoor heeft veel ervaring
met deze procedures en kan u
daarbij dan ook goed helpen.
Vaak kunnen wij al snel - meestal
dezelfde dag nog - beoordelen of
het zinvol is hoger beroep in te
stellen. Die beoordeling kost u
bij ons op kantoor helemaal niets!

